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Center for Public Policy Research (TII) ikut berkontribusi dalam mengangkat 
dan menanggapi isu-isu kebijakan yang kami nilai penting untuk dianalisis lebih 
jauh sebagai bagian dari isu-isu yang ramai dibicarakan oleh publik dalam publikasi 
tahunan kami, INDONESIA 2018. Tahun ini, kami mengangkat lima topik yang 
meliputi aspek politik, Hak Asasi Manusia (HAM), ekonomi, serta sosial.

Di bidang politik dan HAM, INDONESIA 2018 mengangkat topik tentang 
calon anggota legislatif (caleg) penyandang disabilitas dan keikutsertaan mereka 
dalam Pileg 2019. Topik politik lain yang kami angkat di laporan tahunan kali ini 
adalah mengenai dukungan kepala daerah ke petahana pada Pilpres 2019. Kami 
juga menyorot soal penggunaan media sosial dalam kampanye politik, khususnya 
di masa Pilkada Serentak tahun ini. 

Di bidang ekonomi, INDONESIA 2018 menyorot tentang kondisi kebebasan 
ekonomi di Indonesia. Sementara, terkait isu sosial, khususnya kesehatan 
masyarakat, TII mengangkat permasalahan stunting balita yang masih menjadi 
masalah serius yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 2018. 

Semoga INDONESIA 2018 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin 
oleh berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan publik di Indonesia. Kami juga 

kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di 
Indonesia. 

Adinda Tenriangke Muchtar  
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Tahun 2018 adalah tahun yang riuh dan dinamis bagi bangsa 
Indonesia, terutama karena tahun ini adalah kali ketiga Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan. Selain itu, 2018 juga 
merupakan tahun jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2019 yang juga akan dilaksanakan bersamaan pada 
tanggal 17 April mendatang.

Di tengah maraknya kompetisi politik, baik di tingkat lokal maupun 
di tingkat nasional, isu-isu kebijakan publik yang mencakup beragam 
aspek pun tidak kalah ramai dibicarakan, baik dalam kerangka 
kebijakan publik maupun dalam kaitannya dengan isu-isu pemilu, 
seperti visi dan misi para kandidat di Pilpres tahun 2019 mendatang.

Untuk itulah, sebagai lembaga penelitian kebijakan publik, The 
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research 
(TII) ikut berkontribusi dalam mengangkat dan menanggapi isu-isu 
kebijakan yang kami nilai penting untuk dianalisis lebih jauh sebagai 
bagian dari isu-isu yang ramai dibicarakan oleh publik dalam publikasi 
tahunan kami, INDONESIA 2018. Tahun ini, kami mengangkat 
lima topik yang meliputi aspek politik, Hak Asasi Manusia (HAM), 
ekonomi, serta sosial.

Di bidang politik dan HAM, INDONESIA 2018 mengangkat topik 
tentang calon anggota legislatif (caleg) penyandang disabilitas dan 
keikutsertaan mereka dalam Pileg 2019. Tercatat, ada tiga puluh dua 
caleg penyandang disabilitas akan berkompetisi dalam Pileg 2019. 
Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari 
wujud hak kewarganegaraan yang juga dimandatkan oleh Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 
1999 tentang HAM, serta UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. 

Melalui kajian tentang topik ini, TII ingin ikut mendorong politik yang 
inklusif di Indonesia, serta menunjukkan tantangan yang dihadapi 
caleg penyandang disabilitas. Misalnya, terkait dukungan yang 
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memadai dari partai politik (parpol) pengusung terkait pendidikan politik dan 
bantuan kampanye, serta masalah aksesibilitas terkait urusan dan kebutuhan 
pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kehadiran dan partisipasi caleg 
penyandang disabilitas tidak hanya sebatas formalitas parpol.

Topik politik lain yang kami angkat di laporan tahunan kali ini adalah mengenai 
dukungan kepala daerah ke petahana pada Pilpres 2019. Temuan kami setidaknya 
hingga laporan ini dibuat (10 November 2018), terdapat sekitar 65 kepala daerah 
yang memberikan dukungan kepada kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi), 
yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin (Amin). Yang menarik adalah adanya 
kepala daerah pendukung Jokowi-Amin yang berasal dari parpol pendukung 
pasangan kandidat pesaing petahana, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno. 

Dukungan kepala daerah kepada Jokowi-Amin juga menjadi topik yang menarik 
dan penting untuk ditelusuri lebih lanjut, baik dari sisi latar belakang pekerjaan 
dominan dan afiliasi organisasi atau parpol tertarik kepala daerah pendukung, 
serta alasan mendukung petahana dalam Pilpres 2019 mendatang. Selain itu, 
fenomena ini juga penting untuk diteliti lebih jauh, khususnya untuk memahami 
dinamika relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi 
daerah. Lebih jauh, laporan terkait topik ini juga relevan dan bermanfaat untuk 
mengkritisi dinamika parpol, khususnya terkait disiplin partai, serta hubungan 
parpol dengan para kadernya.

INDONESIA 2018 juga menyorot soal penggunaan media sosial dalam 
kampanye politik, khususnya di masa Pilkada Serentak tahun ini. Dalam kajian 
kebijakan tentang Pilkada 2018 dari beragam topik dan kajian kebijakan bulanan 
Update Indonesia, TII juga konsisten mencermati fenomena ini. Kampanye 
politik melalui media sosial dianggap relevan dan strategis, terutama mengingat 
keberadaan 49 persen populasi pengguna Internet di Indonesia (We Are Social 
dan Hootsuite, 2018). Dalam hal ini, kampanye melalui media sosial dinilai 
penting untuk mendekatkan kandidat dengan pemilih dan menjangkau pemilih 
dalam skala yang lebih luas.

Di sisi lain, temuan dan studi kami juga mengkonfirmasi temuan studi dan 
literatur terkait sebelumnya, yang menunjukkan kampanye media sosial selama 
Pilkada 2018 masih sebatas berfungsi untuk memberikan informasi mengenai 
kandidat. Masih kurang optimalnya pemanfaatan media sosial oleh kandidat 
dan masih kuatnya faktor sosiologis dan psikologis dalam menentukan perilaku 
pemilih, serta tantangan terkait akses telekomunikasi dan internet antar wilayah 
di Indonesia menjadi beberapa catatan kami terkait kampanye politik dengan 
media sosial di Indonesia.

Di bidang ekonomi, INDONESIA 2018 menyorot kebebasan ekonomi di 
Indonesia. TII mengacu pada Economic Freedom Index (EFI) Heritage Foundation, 
Economic Freedom of the World (EFW) Index Fraser Institute, serta Ease of Doing 
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Business (EoDB) Index Bank Dunia. Tahun ini, Indonesia mengalami peningkatan 
peringkat dan dinilai cukup bebas dalam hal kebebasan ekonomi. 

Laporan tahunan ini merujuk pada indikator-indikator ekonomi, seperti campur 
tangan pemerintah dalam ekonomi; penegakan hukum; akses uang; perdagangan 
internasional, serta peraturan yang mendukung kebebasan ekonomi. Lebih jauh, 
sejalan dengan visi TII untuk mewujudkan kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi HAM dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam 
pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 
yang demokratis, kami memasukkan indikator inklusi keuangan, terutama inklusi 
keuangan. 

Untuk itu, INDONESIA 2018 juga menganalisis tentang kebijakan pemerintah 
tentang akses pelayanan keuangan untuk penyandang disabilitas. TII menilai 
mendasarnya kebebasan ekonomi untuk mendorong pemberdayaan dan 
bangunan manusia, kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan. Kami juga percaya 
bahwa pada hakikatnya kesempatan yang sama, termasuk dalam hal kebebasan 
ekonomi adalah hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas.

Terkait isu sosial, khususnya kesehatan masyarakat, INDONESIA 2018 
memusatkan perhatian pada permasalahan stunting terkait asupan gizi yang 
buruk.  Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 
2018), menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat empat besar dunia 
terkait stunting.  Laporan tahunan ini akan fokus pada stunting balita yang sangat 
penting dalam mempengaruhi stunting pada masa remaja dan dewasa. Masalah 
stunting masih menjadi masalah serius yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 
2018. Bahkan, masalah ini juga diangkat oleh para pasangan calon dalam Pilpres 
2019. 

Kajian TII mengulas kasus-kasus stunting sepanjang tahun 2018 dan kebijakan 
yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi stunting. Kami juga menyorot 
visi dan misi para kandidat yang berlaga di Pilpres 2019 untuk mengidentifikasi 
komitmen para kandidat untuk memberantas stunting yang masih menjadi 
permasalahan serius di Indonesia. 

Semoga INDONESIA 2018 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas 
mungkin oleh berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan publik di Indonesia. 
Kami juga berharap agar TII dapat terus berkontribusi positif dan signifikan dalam 
proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan 
publik di Indonesia.

Adinda Tenriangke Muchtar
Direktur Eksekutif
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Latar Belakang 

Menurut sejumlah pakar, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 
merupakan pemilu yang paling keras bagi dua kandidat 

presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto (Prabowo). 
Intrik politik menjelang Pemilu 2019 sudah dimulai, sejak masa 
kampanye dimulai pada tanggal 23 September lalu. Persaingan 
kandidat presiden menjelang Pemilu 2019, seakan melupakan 
para calon anggota legislatif (caleg) yang juga akan bertarung 
bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019. Untuk 
pertama kalinya, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres digelar 
secara bersamaan. 

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 7.968 
caleg DPR akan memperebutkan 576 kursi. Perbandingannya 
adalah 1 berbanding 14. Persaingan lebih ketat terjadi di tingkat 
Dewan Perwakilan daerah (DPD) dengan 1 berbanding 6 caleg. 

Untuk Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/
Kabupaten/Kota, statistik menunjukkan peserta Pileg 2019 lebih 
banyak dibandingkan peserta di Pemilu 2014. Terdapat 2.207 
DPRD provinsi di 272 daerah pemilihan (dapil) dan 17.610 kursi 
DPRD Kabupaten/Kota di 2.206 dapil (Kompas 18/07/2018). 

Menengok ke belakang, di tahun 2014, total partai politik (parpol) 
yang bertarung sejumlah 15 parpol, dengan komposisi 12 parpol 
nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Di tahun 2019, jumlah parpol 
bertambah menjadi 20 parpol, dengan komposisi 16 parpol nasional 
dan 4 parpol lokal Aceh.

Bagian Satu
CALEG PENYANDANG DISABILITAS  

DAN PELUANG UNTUK DIPILIH

Yossa Nainggolan
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Secara logika, semakin banyak partai akan menyebabkan persaingan semakin 
panas dan persentase kemenangan caleg menjadi lebih kecil. Di Pileg 2019, 
persaingan akan semakin ketat mengingat ketentuan ambang batas minimal 
untuk masuk parlemen semakin besar, yaitu 4% dari 3,5 % di Pileg 2014. 
Melihat ketatnya persaingan caleg di Pileg 2014, membuat parpol berfikir keras 
untuk mengusung sosok yang dianggapnya dapat menggaet suara terbanyak 
pada Pileg 2019.

Pada Pileg 2019, terdapat kurang lebih 14 partai yang mengusung caleg 
penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pemilihan 
Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas, terdapat 32 caleg penyandang 
disabilitas yang akan ikut bertarung di Pileg 2019. Sebelum membahas 
lebih lanjut tentang peluang caleg penyandang disabilitas, tulisan ini akan 
menjelaskan terlebih dahulu tentang landasan hukum untuk partisipasi politik 
bagi para penyandang disabilitas.

Dasar Hukum Penyandang Disabilitas  
untuk Berpartisipasi Secara Politik 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap 
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selain itu, dalam pasal yang sama juga menyebutkan tentang ragam 
penyandang disabilitas sebagai berikut:
• Penyandang disabilitas fisik;
• Penyandang disabilitas intelektual;
• Penyandang disabilitas mental; dan/atau
• Penyandang disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami 
secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan 
oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga 
berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik. 

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28H 
Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat 
1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan 
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setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi. Adapun 
bunyi Pasal 43 tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 

langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, 

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
 

Adapun Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain:

• memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

• menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

• memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam 
pemilihan umum;

• membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat 
dan/atau partai politik;

• membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan 
untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan 
internasional;

• berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua 
tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

• memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan 
pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan 
kepala desa atau nama lain; dan

• memperoleh pendidikan politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur 
kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara termasuk penyandang 
disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam Pasal 5 UU ini disebutkan 
bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan 
yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota 
DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan 
sebagai Penyelenggara Pemilu.”
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Atas dasar amanat UUD 1945 dan UU terkait lainnya, penyandang disabilitas 
memiliki kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya untuk 
turut serta dalam pemerintahan, memiliki hak untuk dipilih, dalam hal ini hak 
untuk dipilih menjadi anggota legislatif. 

Untuk menganalisis lebih dalam terkait partisipasi politik penyandang 
disabilitas dengan fokus pada pencalonan penyandang disabilitas sebagai caleg 
di Pileg 2019, ada tiga hal utama yang hendak disampaikan dalam tulisan ini, 
yaitu:

1. Potret caleg penyandang disabilitas di Pileg 2019;

2. Identifikasi partai pengusung caleg penyandang disabilitas yang mencakup 
visi, misi, dan programnya terkait penyandang disabilitas;

3. Peluang para caleg penyandang disabilitas di Pileg 2019.

Kajian kualitatif yang dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan 
Desember 2018 ini, menghimpun data dan informasi untuk kebutuhan 
penulisan laporan tahunan dengan melakukan studi literatur dari berbagai 
sumber serta data dari diskusi dan wawancara mendalam. Beberapa literatur 
mencakup buku, artikel, berita, hasil penelitian dan kajian terkait dengan 
partisipasi politik penyandang disabilitas. 

Selain itu, kajian ini juga dibuat dengan menggali informasi dari para narasumber 
yang relevan yang dapat memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai 
topik laporan ini, seperti Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang 
Disabilitas. Forum diskusi yang diselenggarakan PPUA di bulan Agustus 2018, 
berhasil mempertemukan sejumlah caleg di Jakarta. Meskipun belum semua 
caleg hadir, terdapat data terkait profil caleg yang bisa dieksplorasi. 

Potret Caleg Penyandang Disabilitas di Pileg 2019

Parpol sebagai saluran untuk menjadi caleg mulai memandang penyandang 
disabilitas sebagai calon yang dapat duduk sebagai anggota legislatif. Bawaslu 
menyatakan, parpol sudah mulai melirik penyandang disabilitas karena regulasi 
yang menyebutkan kewajiban mengikutsertakan penyandang disabilitas 
untuk berpartisipasi di pemerintahan. 

Data terakhir dari Pusat pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang 
Disabilitas pada Pileg 2019, terdapat kurang lebih 32 caleg disabilitas yang 
dicalonkan 14 (empat belas) parpol. Terkait identifikasi ragam disabilitas, 
sebagian besar caleg penyandang disabilitas diambil dari penyandang 
disabilitas fisik, termasuk pengguna kursi roda. Hanya ada lima orang caleg 
disabilitas netra. 

Secara keseluruhan, data dari PPUA 2018, terdapat 32 caleg penyandang 
disabilitas dari 14 parpol yang mengusung, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), 
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Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), 
Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrat, Partai Berkarya, 
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Partai Garuda. 

Adapun jumlah caleg penyandang disabilitas yang diusung ke-14 parpol 
tersebut dapat dilihat di Gambar 1.1. berikut ini. 

Gambar 1.1. Jumlah Caleg Disabilitas di Tiap Partai Tahun 2018

  
Sumber: PPUA, Persentase Caleg Disabilitas di Tiap Partai Tahun 2018.

Berdasarkan Gambar 1.1., dapat dilihat bahwa Partai Demokrat paling banyak 
mengusung caleg penyandang disabilitas, kemudian disusul oleh Perindo dan 
PSI masing-masing 4 kandidat. 

Terkait tingkatan lembaga legislatif yang dikompetisikan oleh para caleg, 
dari 32 caleg penyandang disabilitas hanya empat orang yang berkompetisi 
di tingkat DPR RI (Tabel 1.1.). Berikut keempat caleg penyandang disabilitas 
untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disertai 
partai pengusung, dapil, dan nomor urut kandidatnya. 

Tabel 1.1. Caleg Penyandang Disabilitas untuk DPR RI

Nama caleg Partai  
Pengusung Tingkatan Dapil Nomor Urut 

Kandidat

Surya Chandra PSI DPR RI Dapil Malang 1

Osmiyati Afarindra Nurifai PAN DPR RI Dapil 2 Jawa Timur 6

Rumiyati NASDEM DPR RI Dapil 3 Kab. Cilacap 6

Anggia Sari NASDEM DPR RI DIY Kota 6

Sumber: PPUA Penyandang Disabilitas, 2018.
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Adapun dari 28 caleg penyandang disabilitas lainnya yang tersebar untuk 
tingkatan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat di Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Caleg Penyandang Disabilitas untuk DPRD Kabupaten/Kota

No Nama Caleg Partai  
Pengusung Tingkatan Dapil No. Urut 

Kandidat

1 Hamdani 
Hanafiah  PBB DPRK Kota Banda 

Aceh
Dapil 4 Kec. Bandar Raya, 
Jaya Baru Banda Aceh 2

2 Ifwan Sahara HANURA DPRK Aceh Besar
Dapil 3, Kec. Darul Imara, 
Darul Kamal, Simpang 3 
Kab. Aceh Besar

1

3 Aden Achmad  
M.E PKS DPRD Propinsi 

Jawa Barat Dapil 1 Bandung Cimahi 6

4 Irpan Rustandi, 
A.Md PERINDO DPRD Propinsi 

Jawa Barat Dapil 1 Bandung Cimahi 4

5 Tanthy Tri 
Santinah DEMOKRAT DPRD Kab. 

Bandung Dapil 1 3

6 Agus Priyanto PKS DPRD Kab. 
Kebumen

Dapil 4, Kec. Buayan, Kec. 
Rowokele, Kec. Ayah 3

7 Herwindo Tri 
Setia PERINDO DPRD Kab. 

Purbalingga
Dapil 1, Kec. Purbalingga, 
Bakuteja, dan Kemangkon 4

8 Meita Elvi Soraya 
Sally DEMOKRAT DPR RI

Dapil 9 Jawa Tengah Kab. 
Brebes, Kab. Tegal, Kota 
Tegal

7

9 Hasmiansa H. 
Daud DEMOKRAT DPRD 1 Jateng Dapil 7 Solo, Kab. Sukoharjo, 

Kab. Klaten, 8

10 Selamat Widodo PKS  Data tidak 
tersedia Data tidak tersedia Data tidak 

tersedia

12 Sapto Yuli 
Isminarti BERKARYA DPRD Kab. 

Malang Dapil 7  Malang 2

13 Anais GERINDRA  Data tidak 
tersedia Data tidak tersedia Data tidak 

tersedia
14 Nuning PSI  DPRD DIY Dapil 5 DIY 1
15 Dadan DEMOKRAT DPRD II Dapil Kerawang 4
16 M. Abdul Aziz 

Nor PERINDO DPRD Dapil 1 7

17 Hj. Anni 
Juwariyah, SE. PAN DPRD Prov. 

Kalimantan Timur Dapil 1 Samarinda 7

18 Ikhsan setiawan, 
S.Kom PPP DPRD Kota 

Samarinda Dapil Samarinda Utara 10
19 Yuliarti PKB DPRD Dapil 1 Penajam 6
20 Ardiansyah DEMOKRAT DPRD I 

Kalimantan Timur Dapil Samarida 12

21 A. Takdir PDIP DPRD Sulawesi 
Selatan

Dapil 2 Kec. Tonra, 
Mare, Cina, Sibulue, 
Ponre,Barebbo, Kab. Bone-
Sulawesi Selatan

3

22 Hasanuddin PSI DPRD Sulawesi 
Selatan

Dapil 2 Kec.Bone-Bone, Kec.
Suma Maju, Kec.Tanalili, 
Kab.Luwu Utara-Sulawesi 
Selatan

6

23 Muhammad 
Yasin S.Sy. PPP DPRD Kab. Bone Dapil 5 Kab.Bone-Sulawesi 

Selatan 8

24 Aidil, SH. PSI DPRD Kab. 
Pinrang Dapil 2 Mattiro Bulu-Suppa 11

25 Rahmad 
Samsuddin GARUDA DPRD Kab. 

Mamuju Mamuju 1 6

26 Rayu S.E PDIP DPRD Kab. 
Mamuju Utara Sulawesi Barat 7 1

27 H. Antoni 
Hamdani PKB DPRD Kab. 

Majene  Dapil Kab. Majene 1

28 Herwan 
Rumbekwan PERINDO DPRD Kabupaten 

Supiori

Dapil 2 Kec. Supiori Selatan 
dan Distrik Kepulauan Aruri, 
Kab. Supiori, Prov. Papua

7

Sumber: PPUA Penyandang Disabilitas, 2018.
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Untuk ragam kedisabilitasan kandidat, sebagian besar mereka menyandang 
disabilitas daksa atau fisik, yakni 26 caleg, tuli sebanyak 4 caleg, orang mini 
(little people) 1 kandidat, serta 1 caleg dengan pengelihatan terbatas (low 
vision).

Menindaklanjuti tabel di atas, bagian berikut ini menampilkan visi dan misi 
partai pengusung yang menjadi bagian dari konsen besar terhadap isu 
disabilitas dengan mendorong program pemberian kesempatan kepada 
penyandang disabilitas sebagai caleg. 

Partai Politik Pengusung

Berdasarkan data PPUA Penyandang Disabilitas, terdapat 14 partai politik 
pengusung caleg penyandang disabilitas. Dari 14 tersebut, hanya Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara jelas menyebutkan ‘menjamin hak-
hak penyandang disabilitas’ di platform partainya. 

Sejumlah partai lainnya, tidak secara langsung menyebutkan penyandang 
disabilitas sebagai bagian dari misi dan platformnya. Isu penyandang disabilitas 
adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM), kesamaan kesempatan, dan isu 
kelompok/golongan. Sejumlah partai politik secara samar tidak menyebutkan 
kedisabilitasan, namun menyebutkan mengenai HAM, hak-hak warga, dan 
isu terkait kelompok/golongan. 

Berikut Tabel 1.3. yang memberikan informasi tentang 14 partai pengusung 
caleg disabilitas beserta visi dan misi terkait kedisabilitasan yang diambil dari 
situs masing-masing partai politik.

Tabel 1.3. Visi dan Misi/Platform Partai Pengusung

Partai Visi Misi
Partai 
Demokrat 

“Mewujudkan keinginan luhur rakyat 
Indonesia agar mencapai pencerahan 
dalam kehidupan kebangsaan yang 
merdeka, bersatu, berdaulat adil dan 
makmur, menjunjung tinggi semangat 
nasionalisme, humanisme dan inter-
nasionalisme, atas dasar ketaqwaan 
kepada TYME dalam tatanan dunia 
baru yang dapat, demokratis, dan 
sejahtera.” 

“Memperjuangkan tegaknya per-
samaan hak dan kewajiban warga 
negara tanpa membedakan ras, 
agama, suku, dan golongan dalam 
rangka menciptakan masyarakat sipil 
yang kuat,....”

Partai 
Golongan Karya

“Berjuang demi terwujudnya Indone-
sia baru yang maju, modern, bersatu, 
damai, adil dan makmur dengan 
masyarakat yang beriman dan ber-
taqwa berakhlak baik, menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, cinta tanah 
air, demokratis, dan adil ........”

Tidak menyebutkan 

PDIP Tidak menyebutkan “Memperjuangkan kepentingan 
rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya secara demokratis
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Partai Visi Misi
PKS Tidak menyebutkan “Membangun kesadaran politik 

masayakat, melakukan pembelaan, 
pelayanan dan pemberdayaan hak-
hak kewarganegaraannya”

PPP Tidak menyebutkan “Berkhidmat memperjuangkan hak 
hak asasi manusia dan kewajiban 
dasar manusia sesuai harkat dan 
martabatnya dengan memperhati-
kan nilai-nilai agama...”

PKB Tidak menyebutkan “Bidang hukum: berusaha menegak-
kan dan mengembangkan negara 
hukum yang beradab, mampu men-
gayomi seluruh rakyat, menjunjung 
tinggi hak-hak asasi manusia, dan 
berkeadilan sosial” 

Partai Gerindra Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan
Partai Hanura Tidak menyebutkan “Menegakkan hak dan kewajiban 

asasi manusia dan supremasi hukum 
yang berkeadilan secara konsisten, 
sehingga dapat menghadirkan 
kepastian dalam kehidupan berbang-
sa dan bernegara”

PAN Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan
Partai Nasdem Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan
PBB Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan
Partai Keadilan 
dan Persatuan 
Indonesia

Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan

PSI Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan dalam misi, na-
mun membunyikan di Platform 4

Partai Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan
Partai Berkarya Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan

Dari 14 parpol pengusung caleg penyandang disabilitas, tiga parpol pengusung 
yang memiliki jumlah caleg penyandang disabilitas pada Pileg 2019, yakni 
Demokrat (6), Perindo (3), dan PSI (3). Dari penelusuran media, ketiga 
parpol memang banyak terlibat dalam beberapa aktivitas atau program yang 
berhubungan dengan penyandang disabilitas. 

Partai Demokrat

Partai Demokrat cukup peduli akan isu penyandang disabilitas. Sejumlah 
pernyataan petinggi partai dan program partai juga menunjukkan perhatian 
Partai Demokrat terhadap isu penyandang disabilitas. Beberapa diantaranya 
adalah sebagai berikut:

• Pada bulan April 2018, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) saat kunjungan ke Bali meminta pemerintah daerah 
setempat memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas seiring 
dengan Bali sebagai daerah target wisatawan, dimana infrastruktur harus 
tersedia dengan baik (demokrat.or.id, 15/11/2018);

• Pada 10 Februari 2017, saat ajang kampanye gubernur dan wakil gubernur 
DKI jakarta 2017, kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur Agus 
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Yudoyono-Silvi, yang diusung Partai Demokrat menyatakan dengan 
cukup jelas, jika terpilih, mereka akan membangun 800 sekolah inklusi 
bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Agus Yudhoyono juga menyoroti 
transportasi publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas 
(demokrat.or.id, 15/11/2018);

• Pada tanggal 3 Februari di tahun yang sama dan masih saat kampanye, 
Agus-Silvi juga mengangkat isu penyandang disabilitas dengan 
memusatkan perhatian pada akses terhadap pekerjaan (demokrat.or.id, 
15/11/2018).

Selain program partai, sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat pun 
menaruh perhatian terhadap penyandang disabilitas, diantaranya: 

• Erma S Ranik, Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang 
mewakili Dapil Kalimantan Barat I menerima 2 mahasiwa untuk magang 
di kantornya di Gedung DPR-RI/Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR)-RI. Salah satu diantara mahasiswa tersebut adalah seorang yang 
berkebutuhan khusus karena tunanetra (demokrat.or.id, 15/11/2018);

• Pada 3 Oktober 2017, Fraksi Partai Demokrat di MPR menggelar 
Sosialisasi Empat Pilar. Dalam sosialisasi dengan tema “Bhinneka Tunggal 
Ika Sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa”, fraksi ini mengundang para 
penyandang disabilitas dari Yayasan Chesire Indonesia, Panti Sasana Bina 
Daksa, Jakarta Timur, sebagai peserta (demokrat.or.id, 15/11/2018);

Dalam Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional 2018 di Gedung 
DPR/MPR RI, penyandang disabilitas yang turut hadir tampak antusias. 
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, 
penyandang disabilitas patut diberi kesempatan berkarir di semua sektor 
pekerjaan. Putra Presiden RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
itu pun mendorong penyandang disabilitas meningkatkan wawasan dan 
keterampilan agar masa depan mereka lebih cerah. Ibas meyakini penyandang 
disabilitas punya cara tersendiri untuk meraih sukses, bahkan semangat 
mereka cenderung tinggi (demokrat.or.id, 15/11/2018).

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Berdasarkan penelusuran media, Perindo melakukan sejumlah aksi dan 
program yang melibatkan penyandang disabilitas, diantaranya (partaiperindo, 
16/11/2018):

1. 2 Februari 2017, Perindo Sumatera Utara menggelar diskusi untuk 
membahas demokrasi kesetaraan bagi penyandang disabilitas;

2. 3 Februari 2017, Perindo minta KPU untuk menghadirkan Tempat 
Pemilihan Suara (TPS) ramah disabilitas di Pemilu 2019;
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3. 3 Februari 2018, Pemuda Perindo Sumut peduli kaum different ability 
(difabel); 

4. 3 Februari 2018, Perindo Deli Serdang menyatakan siap untuk menjemput 
dan mengantar pemilih dengan kemampuan berbeda (different ability/
difabel) ke TPS;

5. 5 April 2017, Perindo Kabupaten Cirebon dan Yayasan Peduli Tunas Daksa 
bantu 200 penyandang disabilitas;

6. 4 November 2017, pemuda Perindo Batanghari berbagi sembako ke para 
penyandang disabilitas;

7. 26 Agustus 2017, Perindo Makassar melakukan aksi sosial kepada 
penyandang disabilitas anggota pramuka luar biasa;

8. 12 Februari, 2018, Perindo Makassar jemput berkas bacaleg penyandang 
disabilitas;

9. 22 Februari 2018, Hary Tanoe menyerahkan gerobak Perindo kepada 
penyandang disabilitas di Majalengka;

10. 19 Oktober 2018, Kartini Perindo memberikan bantuan kendaraan untuk 
penderita polio;

11. 15 oktober 2018, Pemuda Perindo sanjung Asian Games dan Asian Para 
Games 2018 yang berjalan sukses.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Solidaritas Indonesia adalah kekuatan politik baru yang ingin 
mengembalikan politik ke tempat yang terhormat. PSI lahir dari kesadaran 
bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan 
bagi semua orang (psi.id, 16/11/2018). Untuk itulah, PSI bertekad mengakhiri 
sengkarut politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang 
luhur. PSI ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan 
agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas 
kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan 
sekadar kepentingan pribadi politik jangka pendek (psi.id, 16/11/2018).

Di 7 platform yang diusung oleh PSI, satu diantaranya, yakni platform 4 
tentang sosial, budaya, dan agama didalamnya secara spesifik perhatian 
kepada hak-hak kelompok disabilitas (psi.id, 16/11/2018). Berikut kutipan 
Platform 4 mengenai disabilitas:

“PSI juga menyadari kehadiran dan arti penting masyarakat yang 
berada dalam kelompok difabel di Indonesia yang selama ini nasibnya 
sering terlupakan. Dalam hal ini PSI berkomitmen untuk menjamin 
hak-hak kaum difabel untuk mendapat kesempatan kerja, pelayanan 
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kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial sesuai dengan kondisi 
mereka. Demikian pula, PSI berkomitmen menjamin hak-hak kaum 
difabel untuk mendapat kemudahan dalam penggunaan fasilitas, 
sarana, dan prasarana umum.”

Berdasarkan penelusuran media massa, program PSI terkait isu penyandang 
disabilitas masih minim, hal ini kemungkinan besar karena partai baru di pileg 
2019.

Selain itu, catatan lain dari parpol ini adalah, Partai Solidaritas Indonesia 
mengedepankan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dilibatkan 
dalam pemilihan bacaleg oleh partai lain seperti kaum perempuan dan 
disabilitas (Tribunnews, 22 April/2018). 

Dari gambaran program ketiga partai di atas, kita patut mengapresiasi bahwa 
terdapat partai politik (Demokrat, Perindo, dan PSI) yang konsen terhadap 
penyandang disabilitas yang diimplementasikan lewat melalui program-
program partai sebagaimana disampaikan di atas. 

Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar peluang caleg disabilitas 
untuk dipilih? Apakah parpol pengusung mendukung para caleg disabilitas 
untuk menghadapi pemilu mendatang? 

Peluang Caleg Penyandang Disabilitas:  
Akses Pendanaan dan Pendidikan Politik

Diskusi yang diselenggarakan Pusat Pemilihan Umum (PPUA) Penyandang 
Disabilitas di Jakarta pada bulan Agustus 2018 cukup memberikan gambaran 
umum persiapan para caleg penyandang disabilitas. Terdapat kurang lebih 21 
Caleg disabilitas yang hadir dan akan bersaing di Pileg 2019. Selain itu, hadir 
pula 4 caleg disabilitas pada pileg sebelumnya (2009- 2014): Aryani Soekanwo 
yang disusung Partai Golkar, Saharuddin Daming dari Makasar yang pernah 
diusung PBB, dan Juwono dari Bandung yang diusung Partai Demokrat. 

Diskusi yang fokus pada peluang para caleg penyandang disabilitas di Pileg 
2019, dilaksanakan dengan suasana yang semi formal, dimana setiap caleg 
bertukar pendapat terkait persiapan dan kendala yang mereka alami. Para 
caleg tersebut juga mendapatkan masukan dari para mantan caleg sebelumnya. 
Ketiga narasumber secara gamblang memberikan masukan berdasarkan 
pengalaman atas kegagalan yang mereka alami. 

Secara umum, dari hasil diskusi ada dua hal utama yang menjadi menjadi 
ganjalan para caleg: ketiadaan akses mendapatkan pendanaan/ biaya 
kampanye dan minimnya pendidikan politik. 

Jika merujuk pada hak politik sebagaimana tertera di Pasal 13 huruf (g) dan (h) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, para 
caleg penyandang disabilitas berhak untuk: 
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(g) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan 
pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan 
kepala desa atau nama lain;

(h) Memperoleh pendidikan Politik.

Dari hasil diskusi dengan PPUA, sebagian besar pendanaan para caleg 
penyandang disabilitas datang dari dana pribadi. Jika pun ada bantuan lain, 
biasanya diperoleh dari kolega sebagai bagian dari jaringan kerja. Hampir 
sebagian besar caleg tidak mendapatkan pendanaan dari partai.

Sejumlah strategi dilakukan para caleg penyandang disabilitas. Aden Achmad 
M.E dari PKS untuk caleg DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kolaborasi 
kampanye dengan para caleg lain sesama partai. Untuk menghemat 
pendanaan, pembuatan alat-alat kampanye dilakukan secara bersama-sama 
atau berkolaborasi. Tidak berbeda jauh dengan Irpan Rustandi A. Md dari 
Partai Perindo yang juga caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. Ia 
sudah melakukan pembuatan alat kampanye di sosial media dari kantongnya 
sendiri dengan bantuan tim sukses yang notabene orang-orang terdekat di 
organisasinya. 

Partai pengusung pun tidak bisa berperan banyak untuk membantu 
pendanaan. Meski bukan kewajiban, Aden Achmad dan Irpan Rustandi 
menyampaikan bahwa sampai saat ini (November 2018), partai pengusung 
belum memberikan bantuan pendanaan. Hal juga diamini oleh sebagian besar 
caleg disabilitas lainnya.

Bahwa pendanaan menjadi momok para caleg disabilitas, justru disanggah 
oleh Aryani Soekanwo, mantan caleg disabilitas tingkat DPR RI dari Partai 
Golkar di Pileg 2004. Dari hasil wawancara, ia menyatakan di jamannya 
(2004), para caleg mendapatkan biaya dari sebuah lembaga (CETRO) yang 
fokus pada caleg perempuan mengingat dirinya menjadi salah satu dari 25 
caleg perempuan. 

Sayangnya, saat ini lembaga dimaksud sudah tidak memiliki program 
pemberian dana. Jika pun ada tidak fokus pada caleg penyandang disabilitas. 
Aryani Soekanwo selaku Ketua PPUA saat ini tengah mencarikan jalan keluar 
terkait bantuan pendanaan bagi caleg penyandang disabilitas menjelang Pileg 
2019. 

Juwono, mantan Caleg DPD (independen) di 2014, setuju bahwa pendanaan 
menjadi persoalan utama para caleg penyandang disabilitas. Dari wawancara 
dikemukakan, bahwa caleg penyandang disabilitas berbeda dengan para caleg 
non-disabilitas. Pembiayaan bagi caleg penyandang disabilitas bisa dua kali 
lipat dibanding non-disbabilitas karena kondisi lingkungan yang tidak peka 
terhadap kebutuhan caleg penyandang disabilitas. Para caleg disabilitas tuli 
misalnya, membutuhkan penerjemah. Bagi caleg netra mereka membutuhkan 
pendamping dan screen reader untuk membaca. 
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Menurut Jowono, para caleg disabilitas perlu membentuk aliansi yang 
salah satunya bisa mengadvokasi pemerintah agar disediakan dana terkait 
pemberian fasilitas atau sarana dan sarana bagi caleg penyandang disabilitas. 
Atau jika memungkinkan, pemerintah dapat meminta pihak swasta atau 
non-pemerintah terkait lainnya untuk mendorong penyediaan sarana dan 
prasarana kepada caleg penyandang disabilitas sebagaimana sudah dilakukan 
CETRO yang memberikan bantuan pendanaan kepada caleg perempuan di 
Pileg 2004. 

Selain persoalan pendanaan, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PPUA, 
para caleg mengakui bahwa mereka buta soal politik (praktis). Ketika mereka 
diminta partai pengusung untuk menjadi caleg, sebagian besar mereka 
menganggap sebagai tantangan besar karena mereka tidak mengetahui 
apa yang harus segera dilakukan. Di sisi lain, partai pengusung juga tidak 
memberikan pendidikan politik bagi para calegnya. 

Osmiyati Afarindra Nurifai dan Anni Juwariyah keduanya berasal dari 
PAN, secara terus terang menyatakan bahwa keduanya adalah aktivis yang 
dekat dengan masyarakat, namun tidak mengenal dunia politik. Saat diskusi, 
keduanya mengakui tidak memiliki strategi (politik) khusus dan tim sukses 
yang bisa memenangkan mereka di Pileg 2019. 

Saharuddin Daming, mantan caleg di Pileg 2014 juga menyatakan bahwa 
politik memang jauh dari jamahan penyandang disabilitas, karena memang ada 
kesan bahwa penyandang disabilitas dianggap kurang berkemampuan untuk 
terjun ke dunia politik. Akibatnya, sangat minim upaya-upaya memberikan 
pengetahuan terkait pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.

Menurutnya, para caleg penyandang disabilitas 2019 adalah bukti konkrit. 
Mereka ‘dilamar’ partai politik tetapi mentah secara politik. Dan partai 
pengusung pun minim program terkait pembekalan (politik) persiapan Pileg 
2019. 

Belajar dari Negara Maju

Di beberapa negara maju, seperti Inggris dan Skotlandia, caleg penyandang 
disabilitas diberikan perhatian khusus. Para caleg penyandang disabilitas 
diberikan akses pendanaan menjelang pemilihan melalui sebuah program 
bernama access to elected fund office (AEO). Program ini dibuat oleh koalisi 
pemerintah (Peraudin). 

AEO menyediakan bantuan keuangan untuk mendanai dukungan praktis 
termasuk untuk berkampanye menjelang pemilihan. Dukungan dana juga 
tersedia ketika individu memutuskan untuk mencari partai politik yang hendak 
mengusungnya atau ketika mengajukan diri sebagai calon independen. 

Berdasarkan survei Pilot Project Inclusion Scotland (2016-2017), 8% kandidat 
caleg penyandang disabilitas mengaku Dana AEO sepenuhnya dapat 
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menghapus hambatan yang mereka hadapi; 58% mengatakan sebagian 
besar membantu, dan 34% mengatakan hanya beberapa. Dari hasil survei 
tersebut, tidak ada kandidat yang menjawab tidak terbantukan dari AEO 
(inclusionscotland, 6/07/2018).

Mekansime pengajuan dana dilakukan dengan proses seleksi dan diputuskan 
oleh tim yang berisi orang-orang berkompeten dan diantaranya berasal dari 
partai politik yang sudah duduk di parlemen. Pendanaan yang bisa difasilitasi 
mencakup segala kebutuhan yang bisa mendukung caleg penyandang 
disabilitas agar lolos dalam pemilihan. Beberapa bentuk fasilitas pendukung 
yang diberikan diantaranya: peralatan dan software yang mudah diakses 
oleh tuna netra, pendamping pribadi (personal assistant), transportasi dan 
akomodasi terkait kampanye, dan pelatihan terkait peningkatan kapasitas/
pendidikan politik (inclusionscotland, 6/07/2018).

Tidak hanya itu, AEO juga mendanai para caleg penyandang disabilitas paska 
pemilihan. Diantaranya dengan membantu pengecekan pengeluaran selama 
masa kampanye (inclusionscotland, 6/07/2018). AEO juga melibatkan partai 
politik dalam konteks pemberian informasi bagi para penyandang disabilitas 
yang hendak mencalonkan diri. Partai politik menjadi jembatan AEO dengan 
penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri menjadi caleg.

Indonesia seharusnya dapat mengadopsi program AEO yang telah diterapkan 
di Inggris dan Skotlandia. Sesuai amanah Pasal 13 Huruf (g) dan (h) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah 
wajib menyediakan aksesibilitas dan pendidikan politik bagi penyandang 
disabilitas baik bagi mereka yang menjadi pemilih maupun kandidat yang akan 
diplih. 

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini 
caleg penyandang disabilitas menjelang Pileg 2019 masih belum memperoleh 
dukungan yang memadai terkait pendanaan dan pendidikan politik dari para 
pihak, termasuk partai pengusung. 

Salah satu rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui langkah 
advokasi dengan membentuk koalisi caleg penyandang disabilitas yang kedepan 
dapat mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga khusus 
yang fokus terhadap akses pendanaan untuk caleg penyandang disabilitas. 
Kedua, partai politik pengusung caleg disabilitas perlu melakukan peningkatan 
kapasitas secara keberlanjutan, berupa pembekalan pendidikan politik bagi 
para caleg penyandang disabilitas yang sebagian besar buta mengenai politik.
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MENAKAR KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA 
TAHUN 2018

Riski Wicaksono

Latar Belakang

Sepanjang tahun 2018 stabilitas perekonomian Indonesia 
dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. 

Sejumlah indikator ekonomi terkena imbas dari gejolak global, 
mulai dari persoalan depresiasi nilai tukar rupiah, defisit neraca 
perdagangan hingga fluktuasi harga komoditas. Seiring dengan 
tekanan yang terjadi pada perekonomian nasional serta perlambatan 
ekonomi global, pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan 
ekonomi tahun 2018 pada kisaran 5,14 persen sampai 5,21 persen 
atau di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 
(APBN) 2018 sebesar 5,4 persen (kontan.co.id, 13/9).

Di tengah dinamika yang terjadi, kebebasan ekonomi menjadi 
salah satu indikator penting dalam sebuah proses pembangunan. 
Gwartney, J. et al (2018) menjelaskan kebebasan ekonomi 
diartikan sebagai konsep kepemilikan diri, individu memiliki hak 
untuk memilih untuk memutuskan bagaimana menggunakan 
waktu dan bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka. 
Di sisi lain, tiap individu tidak memiliki hak atas waktu, bakat, dan 
sumber daya orang lain. Dengan demikian, mereka tidak memiliki 
hak untuk mengambil sesuatu dari orang lain atau menuntut orang 
lain memberikan sesuatu untuk mereka.

Hasil studi Derbel, et al (2011) menemukan jika komponen 
kebebasan ekonomi memberikan dampak yang signifikan dan 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara global. Studi 
tersebut dilakukan dengan mengacu indeks kebebasan ekonomi 
yang dikeluarkan oleh Heritage Foundation yang ada di 104 negara. 
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Kemudian, hasil studi Fieldmann, H (2010) juga menemukan bahwa kebebasan 
ekonomi akan menurunkan angka pengangguran, khususnya terhadap angka 
pengangguran usia muda. Analisis tersebut didasarkan pada tingginya tingkat 
Produk Domestik Bruto (PDB) yang akan berkorelasi terhadap penurunan 
angka pengangguran.

Berdasarkan temuan studi sebelumnya dapat dijelaskan jika kebebasan 
ekonomi memiliki posisi yang penting dalam mendukung kemajuan 
perekonomian suatu bangsa. Sejauh ini, terdapat beberapa lembaga riset 
internasional yang secara rutin mempublikasikan indeks kebebasan ekonomi, 
seperti: Heritage Foundation dengan Economic Freedom Index (EFI) dan 
Fraser Institute dengan Economic Fredoom of the World (EFW) index. Di 
samping itu, World Bank juga memiliki indikator untuk mengukur kemudahan 
berusaha atau sering disebut Ease of Doing Business (EoDB) Index. 

Secara umum Indonesia terus menunjukkan adanya peningkatan pada level 
kebebasan ekonomi. Merujuk publikasi Heritage Foundation dan Fraser 
Institute, Indonesia memiliki level kebebasan ekonomi yang cukup bebas 
(moderately free). Predikat ini menerangkan bahwa dalam takaran kebebasan 
ekonomi Indonesia berada pada skor 60-69 persen dari seluruh indikator yang 
ada.

Pada tahun 2018, laporan publikasi Fraser Institute menunjukkan Indonesia 
berada pada peringkat 65 dari 162 negara. Capaian tersebut naik 8 peringkat 
dibandingkan tahun 2017. Sementara, berdasarkan laporan Heritage 
Foundation, Indonesia pada tahun 2018 berada di posisi 69 dari 180 negara. 
Capaian ini juga meningkat dibandingkan tahun 2017, dimana Indonesia 
berada pada peringkat 84 dari 180 negara.

Berkaca dari kondisi tersebut, tulisan ini mengkaji lebih jauh tentang 
perkembangan kebebasan ekonomi di Indonesia khususnya di tahun 2018. 
Kajian ini mengacu pada beberapa indikator indeks kebebasan ekonomi 
yang telah dibuat oleh Fraser Institute (lihat Gambar 2.1.). Selain itu, untuk 
memperkaya dan mempertajam analisis dari indeks kebebasan ekonomi yang 
ada, tulisan ini juga memasukkan indikator dan potret inklusi keuangan di 
Indonesia. Berikut indikator-indikator yang digunakan dalam kajian tentang 
kebebasan ekonomi Indonesia 2018 ini.

Tulisan ini akan menggunakan enam indikator untuk mengukur kebebasan 
ekonomi di Indonesia. Lima indikator utama merujuk dari konsep Gwartney, J. 
et al (2018) yang juga digunakan dalam pengukuran indeks kebebasan ekonomi 
Fraser Institute. Pertama, indikator kapasitas pemerintah untuk melihat 
seberapa dominan pemerintah ikut campur dalam proses pembangunan. 
Menurut Gwartney, J. et al (2018), ketika kontribusi konsumsi pemerintah 
terlalu tinggi terhadap PDB, hal ini menunjukkan adanya dominasi pilihan 
politik lebih besar dibandingkan pilihan individu. Begitupun terkait soal pajak. 
Semakin tinggi pajak yang dibebankan, maka akan mengurangi pendapatan 
potensial individu. 
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Gambar 2.1. Indikator Indeks kebebasan Ekonomi 

Sumber: www.fraserinstitute.org

Kedua, penegakan hukum. Indikator ini mengukur bagaimana peran hukum 
dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan individu. Ketiga, 
akses terhadap uang, setidaknya terdapat dua poin penting yang dibahas 
dalam indikator ini, yaitu: pertumbuhan jumlah uang beredar dan tingkat 
inflasi. Laju inflasi yang relatif stabil dan rendah akan memberikan kemudahan 
bagi individu untuk menentukan rencana bisnis. Dengan demikian, kondisi ini 
memberikan kemudahan bagi aktivitas ekonomi individu.

Keempat, perdagangan internasional. Indikator ini memberikan gambaran 
terhadap aktivitas perdagangan internasional yang dapat berjalan baik ketika 
ada insentif dan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu. 
Kelima, berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu, seperti 
akses kredit pasar, pasar tenaga kerja, dan regulasi bisnis. Dengan kata lain, 
peraturan yang membatasi masuk ke pasar artinya membatasi individu untuk 
melakukan pertukaran barang atau jasa secara sukarela.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, kajian ini menambahkan indikator 
inklusi sebagai salah satu indikator kebebasan ekonomi di Indonesia. Inklusi 
keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengetahui seberapa 
besar kebijakan pada industri keuangan dapat mengakomodir seluruh lapisan 
masyarakat, tak terkecuali orang dengan keterbatasan, seperti penyandang 
disabilitas. Terkait dengan hal tersebut, indikator ini akan memfokuskan 
kepada bagaimana peraturan terkait inklusi keuangan, aksesibilitas layanan 
keuangan, khususnya perbankan dan kemampuan Sumber Daya manusia 
(SDM) dalam melayani masyarakat dengan keterbatasan.
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Kajian kebebasan ekonomi Indonesia tahun 2018 ini menggunakan analisis 
sederhana berupa statistik deskriptif, uji korelasi, dan analisis rasio. Data 
yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, 
seperti laporan tahunan, media online, jurnal, serta materi terkait lainnya. 
Hasil kajian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh posisi 
kebebasan ekonomi Indonesia di tahun 2018 berdasarkan indikator-indikator 
yang dianalisis. Selain itu, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan publik 
yang tepat untuk meningkatkan partisipasi individu atau masyarakat dalam 
proses pembangunan.

Kajian ini diawali dengan gambaran tentang intervensi pemerintah terhadap 
aktivitas ekonomi dan diikuti dengan indikator kebebasan ekonomi lainnya yang 
akan dianalisis dalam bagian selanjutnya. Intervensi pemerintah merupakan 
salah satu indikator yang penting untuk menilai kebebasan ekonomi suatu 
negara. Semakin besar peran pemerintah dalam ekonomi, maka justru akan 
semakin membatasi pilihan individu. 

A. Kapasitas Pemerintah

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kapasitas pemerintah memberikan 
pengertian seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap aktivitas 
ekonomi. Dalam hal ini, kapasitas pemerintah akan dianalisis dari sisi konsumsi 
pemerintah, belanja transfer, dan investasi pemerintah. Untuk memperoleh 
gambaran tersebut, berikut analisis terhadap kapasitas pemerintah.

1. Nilai Konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Gambar 2.2. Nilai Konsumsi Pemerintah terhadap PDB  
tahun 2014-2018 (dalam %)

Sumber: BPS 2014-2018

Sepanjang tahun 2014 hingga 2017, jika dibandingkan terdapat perbedaan 
yang siginifikan antara tingkat kontribusi konsumsi rumah tangga dengan 
konsumsi pemerintah. Sepanjang tahun 2014 hingga 2018 (triwulan II), rata-
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rata kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 60 persen dari terhadap 
total PDB, sedangkan kontribusi konsumsi pemerintah hanya 10 persen 
terhadap PDB keseluruhan. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa peran 
rumah tangga terhadap perekonomian begitu besar karena setengah lebih dari 
aktivitas individu atau rumah tangga berpengaruh terhadap perekonomian.

Kemudian, peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi cenderung menurun 
tiap tahunnya. Kondisi tersebut dapat diketahui dari rata-rata laju pertumbuhan 
konsumsi pemerintah yang terus melambat sepanjang tahun 2014 hingga 2018 
(triwulan II). Pada tahun 2017 pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 
4,4 persen atau tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 
5,4 persen.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diterangkan bahwa keterlibatan 
individu atau rumah tangga dalam perekonomian menunjukkan peningkatan. 
Kondisi ini terbilang positif mengingat secara bersamaan peran pemerintah 
yang dilihat dari tingkat konsumsi justru mengalami penurunan. Hal ini 
berimplikasi bahwa menurunnya porsi konsumsi pemerintah memberikan 
ruang bagi individu atau rumah tangga dalam meningkatkan pilihan mereka 
pada aktivitas konsumsi.

2. Dana Transfer dan Subsidi

Subsidi menjadi salah satu mekanisme kebijakan pemerintah dalam menjaga 
stabilitas harga. Namun, pemberian subsidi yang terlalu tinggi justru akan 
membatasi pilihan individu atau masyarakat. Berikut alokasi subsidi selama 
tahun 2015-2018.

Gambar 2.3. Perkembangan Alokasi Subsidi Pemerintah  
di Bidang Energi (2014-2018)

Sumber: Kemenkeu.go.id
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Alokasi subsidi di bidang energi yaitu subsidi BBM, LPG dan subsidi listrik 
era pembangunan di masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 
tahun 2015 turun signifikan. Terdapat pengurangan subsidi BBM dan LPG 
yang mencapai Rp 179,6 triliun atau menjadi Rp 60,7 triliun. Kondisi yang 
sama juga terjadi pada penurunan subsidi listrik yang mencapai Rp 43.5 triliun 
pada tahun 2015. 

Hanya saja pada tahun 2018, subsidi pada kedua sektor tersebut justru 
menunjukkan adanya peningkatan secara bersamaan. Subsidi BBM naik 
sebesar Rp 13,7 triliun jika dibanding tahun 2017 dan subsidi listrik naik Rp 
2,7 triliun. Meskipun angka subsidi tahun 2018 tidak sebesar sepanjang tahun 
2014 hingga 2016, namun subsidi di tahun 2018 berpotensi memberikan 
beban berat terhadap fiskal. Kondisi ini tidak terlepas dari gejolak global yang 
mengerek harga minyak dunia meningkat mencapai 80,39 USD per barrel 
(detik.com, 12/10).

Hasil kajian Budiantoro dan Saputra (2014) dari The Prakarsa, menyebutkan 
subsidi di bidang energi memiliki potensi terhadap meningkatnya beban 
bunga hutang. Selain itu, subsidi energi yang seharusnya diarahkan untuk 
memberikan akses bagi masyarakat miskin justru sebagian besar masih 
dinikmati oleh orang berpendapatan menengah ke atas.

Dalam kontek kebebasan ekonomi, penurunan subsidi yang khususnya 
diarahkan pada sektor konsumtif memang perlu ditekan. Terlebih lagi subsidi 
energi saat ini kenyataannya masih belum tepat sasaran. Salah satu upaya 
pemerintah dalam dalam rangka menekan jumlah subsidi melalui inovasi di 
bidang energi tahun 2018 ini terbilang positif. 

Jika mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang 
Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perluasan 
penggunaan biodiesel B-20 diterapkan pada seluruh sektor Public Service 
Obligation (PSO) dan non-PSO. Melalui kebijakan ini diharapkan harga bahan 
bakar di pasar lebih stabil mengingat sumber daya mentah memanfaatkan 
kekayaan sumber daya lokal.

3. Investasi Pemerintah

Kapasitas pemerintah dari sisi investasi salah satunya dilihat dari perbandingan 
perolehan rasio aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PDB. 
Sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi, semakin meningkat aset BUMN 
terhadap PDB memberikan implikasi terhadap semakin kecil ruang gerak 
sektor swasta untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, begitupun sebaliknya.

Gambar 4 di bawah ini menunjukkan bahwa perbandingan aset BUMN 
terhadap perolehan PDB atas harga berlaku cenderung fluktuatif sepanjang 
tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2018 perbandingan aset BUMN 
terhadap PDB sebesar 8,6 persen. Nilai ini terbilang masih rendah jika 
dibanding tahun sebelumnya mengingat nilai tersebut belum merupakan 
akumulasi sampai akhir tahun 2018.
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Gambar 2.4. Perbandingan Aset BUMN terhadap PDB (2014-2018)

Sumber: Kementerian BUMN dan BPS, tahun 2017-2014

Namun jika dikaji lebih jauh, penguasaan aset pemerintah pada BUMN 
masih belum menunjukkan adanya penurunan secara konsisten. Angka yang 
cenderung fluktuatif artinya pemerintah belum memiliki komitmen penuh 
dalam menyediakan ruang bagi investor swasta untuk turut berpartisipasi 
dalam setiap proyek investasi pemerintah.

Sebagai salah satu contoh adalah proyek 65 bendungan sepanjang tahun 
2015-2019, yang seluruh pengembangnya (developer) berasal dari BUMN. 
Selain itu, proyek pembangunan Bandara Udara Adi Sucipto di Yogyakarta, 
yang melibatkan 10 pengembang dalam proses lelang dan semuanya berasal 
dari BUMN (okezone.com, 29/3). 

Masih cenderung tingginya dominasi BUMN dalam setiap proyek pemerintah 
memberikan pengaruh dalam memperkecil peran sektor swasta. Pihak 
swasta harusnya dilibatkan dalam ada beberapa proyek investasi pemerintah. 
Sektor swasta yang memiliki orientasi tinggi untuk terus kompetitif melalui 
kinerja terbaik jelas akan memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dengan 
demikian, ketika kue pembangunan mampu memberikan ruang bagi pihak 
privat atau swasta, maka keuntungan yang dihasilkan pun dapat dinikmati 
oleh berbagai pihak.

Pada bahasan berikutnya, kajian ini akan memfokuskan pada penegakan 
hukum terhadap hak kepemilikan pribadi.

B. Penegakan Hukum

Memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan bagi individu sangat 
diperlukkan untuk memberikan mereka rasa aman sekaligus insentif dalam 
berusaha. Sejauh ini, pemerintah sudah menunjukkan komitmennya dalam 
menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu. Salah satu 
komitmen pemerintah dengan mengeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Peraturan ini sekaligus sebagai pengganti dari UU No. 19 
tahun 2002 tentang Hak Cipta.
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Hadirnya peraturan terbaru ini telah memberikan perubahan terhadap 
regulasi Hak Cipta. Merujuk kajian Kurnianingrum (2014), hadirnya peraturan 
baru terkait hak cipta telah memberikan sinyal positif dalam memberikan 
perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Ia menambahkan bahwa 
pembaruan peraturan terkait hak cipta yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 
2014, diantaranya: perpanjangan terhadap masa perlindungan hak cipta; 
pengaturan mengenai budaya tradisonal; dan lembaga manajemen kolektif.

Kemudian, Donandi (2016) menyebutkan perubahan penting terhadap 
Undang-Undang Hak Cipta, diantaranya: perlindungan hak ekonomi yang 
semakin berpihak terhadap pemegang hak cipta; penyelesaian sengketa yang 
lebih efektif; eksistensi lembaga manajemen kolektif; dan hak cipta dapat 
menjadi jaminan fudisial. 

Berbagai perubahan yang mengatur terkait kemudahan permohonan 
pendaftaran Hak Cipta berdampak terhadap meningkatkanya jumlah 
pendaftar. Sesuai data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, jumlah 
hak cipta yang terdaftar tahun 2017 mencapai 6548 hak cipta, atau naik 
11 persen dibanding tahun 2016. Upaya pemerintah dalam memberikan 
berbagai kemudahan dalam perolehan hak cipta terbilang positif, meskipun 
sosialisasi dan edukasi mengenai hak ciptak masih penting untuk dilakukan 
agar masyarakat memahami pentingnya kekayaan intelektual yang memiliki 
nilai ekonomis.

C. Akses Terhadap Uang

Pada tahun 2016 jumlah uang beredar di masyarakat (M1), seperti uang kartal 
dan giral sempat mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan persentase 
17,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, ketika masuk tahun 2017 
hingga Juni 2018 jumlah uang yang beredar di masyarakat hanya mampu 
tumbuh melambat. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.5. berikut ini. 

Gambar 2.5. Pertumbuhan jumlah Uang Beredar  
dan Pertumbuhan Ekonomi

 
Sumber: Bank Indonesia tahun 2015-2018
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Kondisi yang saat ini terjadi memang tidak terlepas dari gejolak global 
yang terjadi sepanjang tahun 2018. Sektor konsumsi rumah tangga sebagai 
penyumbang terbesar PDB yang diharapkan terus tumbuh meski di tengah 
ketidakpastian global, justru tumbuh melambat. Mengacu data BPS, 
penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah uang beredar diikuti dengan 
melemahnya konsumsi rumah tangga, pada triwulan II-2017 pertumbuhan 
konsumsi hanya 4,95 persen atau lebih kecil dari pertumbuhan yang terjadi 
pada periode yang sama tahun 2016 yaitu 5,07 persen.

Kemudian, pada triwulan II-2018, konsumsi rumah tangga naik tipis sebesar 
5,14 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya event akbar seperti, 
Pilkada Serentak 2018 dan Asian Games 2018 yang mendorong konsumsi 
masyarakat meningkat. 

Jika dianalis lebih jauh, konsep yang menerangkan pertumbuhan jumlah uang 
beredar memiliki korelasi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, justru 
dalam hal ini berbanding terbalik. Karena secara bersamaan jika dicermati 
pada Gambar 2.5, pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh tipis di tengah 
perlambatan jumlah uang beredar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
fenomena kenaikan dan penurunan jumlah uang beredar tidak memberikan 
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, laju inflasi sepanjang tahun 2015 hingga September 2018 
menunjukkan catatan positif. Sesuai data Bank Indonesia, rata-rata laju inflasi 
sepanjang tahun 2015 hingga September 2018 mampu terjaga di angka 3,2 
persen atau masih dalam batas aman yaitu 3,4 persen. Bahkan posisi tingkat 
inflasi pada bulan September 2018 masih berada pada kisaran 2,9 persen. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. berikut ini.

Gambar 2.6. Tren Laju Inflasi Tahun 2013- 2018

Sumber: Bank Indonesia tahun 2013-2018

Laju inflasi yang stabil pada tahun 2018 ini meskipun di tengah gejolak 
global menjadi catatan positif bagi pemerintah. Kondisi ini mencerminkan 
bahwa secara secara umum pemerintah mampu mengontrol stabilitas harga 
komoditas barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
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Selain itu, laju inflasi yang cenderung stabil ini juga memberikan dampak 
positif terkait kebebasan ekonomi. Laju inflasi yang berada pada level aman 
akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk berusaha.

D. Perdagangan Internasional

Gwartney dan Lawson (2007) menjelaskan bahwa di dunia modern, 
kebebasan pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas negara adalah 
unsur utama kebebasan ekonomi. Pertukaran secara sukarela antara mitra 
dagang memberikan keuntungan satu sama lain akan berkontribusi terhadap 
standar hidup yang lebih moderen. Dalam mengukur kebebasan perdagangan 
setidaknya terdapat dua indikator utama, yaitu tarif ekspor-impor dan arus 
modal asing.

1. Tarif Ekspor-Impor

Terdapat beberapa perubahan pada tarif pajak impor di tahun 2018. Mengacu 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110/2018, yang merupakan perubahan 
atas PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan 
dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan lain di bidang impor 
atau kegiatan usaha di bidang lainnya, setidaknya terdapat 1147 barang yang 
dinaikkan tarif impornya.

Dikutip dari penyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, yang 
melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah sebagai bagian 
operasi penyelamatan nilai tukar rupiah agar defisit transaksi berjalan yang 
selama ini membebani nilai tukar bisa terkendali (cnbcindonesia.com, 10/09). 
Selengkapnya berikut peraturan perubahan terhadap kebijakan tarif impor.

Tabel 2.1. Kebijakan Perubahan Tarif Impor Barang Komoditas

Komoditas Barang Jenis Perubahan

210 item barang Tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%
218 item barang Tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 10%
719 item barang Tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 10%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110/2018

Sementara itu, dari sisi ekspor kebijakan yang memberikan kemudahan bagi 
eksportir sudah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
10/2016 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 123 Tahun 2015 tentang PPh 
atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI. Secara garis besar, 
peraturan ini memberikan insentif pajak bagi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang 
didepositokan di dalam negeri baik dalam bentuk dollar AS maupun rupiah. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Namun, meskipun upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor 
melalui insentif pengurangan pajak deposito DHE sudah ada sejak 2016 silam, 
kebijakan ini masih sangat minim sosialisasi. Ketua Asosiasi Pertekstilan 

https://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/
https://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/
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Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak 
terdengar gaungnya di masyarakat dan sangat minim pemberitaan. PMK 
tersebut secara substansial juga belum menyentuh hak dasar dari kebutuhan 
eksportir, yakni DHE itu diperuntukkan untuk membayar bahan baku, beli 
mesin, dan peralatan (kontan.co.id, 13/8).

Tabel 2.2. Kebijakan Tarif Pajak Deposito DHE 

Jangka Waktu Deposito DHE Pemotongan Tarif Pajak
Deposito DHE dalam Dollar AS berjangka satu bulan Pengurangan pajak dari 20% 

menjadi 10%
Deposito DHE dalam Dollar AS berjangka tiga bulan Pengurangan pajak dari 7,5%
Deposito DHE dalam Dollar AS berjangka enam bulan Pengurangan pajak 2,5%
Deposito DHE dalam Dollar AS berjangka setahun  
atau lebih

Bebas pajak atau 0%

Deposito DHE dalam rupiah berjangka satu bulan Pengurangan pajak sebesar 7,5%
Deposito DHE dalam rupiah berjangka tiga bulan Pengurangan pajak sebesar 5%
Deposito DHE dalam rupiah berjangka enam bulan  
atau lebih

Bebas pajak atau 0%

Sumber : PMK Nomor 10/2016

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif barang impor memang 
bertentangan terhadap konsep kebebasan ekonomi, karena semakin tinggi 
pajak yang dibebankan terhadap importir, maka akan mengurangi peluang 
profit bagi mereka. Namun, jika regulasi ini dilakukan sebagai instrumen 
dalam menanggapi persoalan gejolak perekonomian sepanjang tahun 2018 
memang dinilai cukup tepat. Di tengah nilai rupiah yang terus terdepresiasi 
terhadap dollar, diperlukan instrumen yang dapat menjaga stabilitas moneter. 
Salah satunya adalah dengan memperbaiki jurang defisit dengan mendorong 
ekspor dan membatasi impor dalam jangka terbatas.

Hanya saja insentif pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor melalui 
pengurangan pajak deposito DHE masih perlu disosialisasikan lebih lanjut 
kepada para eksportir. Hal ini penting dilakukan karena saat ini eksportir 
masih sangat minim informasi terkait insentif tersebut.

2. Arus Modal Asing

Hadirnya investor asing pada penanaman modal dalam negeri sebetulnya 
bukan merupakan hal yang baru. Sejak tahun 1967 pemerintah sudah 
mengeluarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan 
dikeluarkannya UU tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah 
dalam melibatkan peran swasta asing dalam proses pembangunan nasional.

Dengan perkembangan zaman serta kondisi perekonomian, regulasi di bidang 
investasi pun juga ikut mengalami perubahan. Pada tahun 2018, pemerintah 
mengeluarkan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan 
tersebut adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal 
dan berusaha. 
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Dalam peraturan tersebut, yang paling mencolok adalah terbentuknya 
pelayanan satu pintu yaitu Online Single Submission (OSS). Dalam peraturan 
tersebut, seluruh perizinan di daerah dan pusat terintegrasi dalam sistem. 
Untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar 
Perusahaan (TDP) melalui OSS bisa selesai dalam waktu 2 hari.

Kemudian kemudahan investasi juga dijelaskan pada Pasal 35, bahwa dalam 
kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas, usaha mikro dan 
kecil tidak wajib memilik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Berikut disajikan laporan 
realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman 
Modal Asing (PMA).

Gambar 2.7. Nilai Penanaman Modal Investasi di Indoensia

Sumber: BKPM, 2018

Sepanjang triwulan I dan II tahun 2018, kinerja investasi hanya tumbuh tipis 
sebesar 7,39 persen dibanding tahun 2017 pada periode yang sama atau Rp 
361,6 triliun. Berdasarkan proporsi, investor asing memberikan kontribusi 
sebesar 56 persen dari total investasi secara keseluruhan dan sisanya 
merupakan kontribusi investor domestik.

Namun, berdasarkan tren, pertumbuhan investasi asing atau PMA justru 
mengalami penurunan pada triwulan II-2018. Nilai investasi PMA mengalami 
penurunan sebesar 12,9 persen (yoy). Kondisi tersebut terjadi tidak terlepas 
dari perekonomian dalam negeri yang masih terus tertekan terhadap kondisi 
global, sehingga mengakibatkan keluarnya aliran dana investasi asing (capital 
outflow). Hasil riset Tim CNBC Indonesia menyebutkan aksi jual bersih 
investor asing menyentuh angka Rp 53,03 triliun per September 2018 atau 
tertinggi sejak tahun 2004 (cnbcindonesia.com, 8/9).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa dari sisi regulasi, 
pemerintah sudah menunjukkan komitmen meningkatkan investasi nasional 
dengan melibatkan berbagai aktor baik swasta nasional maupun asing. 
Diharapkan kontribusi investor asing yang relatif lebih besar juga dapat 
menjadi motor penggerak sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat 
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dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Selain itu, permodalan 
asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih 
merangsang iklim dunia usaha dalam negeri.

Pada bahasan selanjutnya akan mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada di 
pasar kredit, pasar tenaga kerja, serta regulasi pada kegiatan bisnis. Regulasi 
menjadi sebuah hal yang penting dianalisis karena menyangkut kebijakan yang 
dilakukan pemerintah dalam memberikan ruang kepada individu di setiap 
aktivitas ekonomi. 

E. Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

1. Pasar Kredit

Perbankan memilki peran penting sebagai lembaga intermediasi. Peran 
intermediasi ini menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga perantara dalam 
menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), kemudian menyalurkan dana kepada 
orang yang membutuhkan. Pada proses tersebut penyaluran kredit menjadi 
salah satu produk perbankan.

Jumlah penyaluran kredit kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan 
Agustus 2018 mencapai Rp 2.573 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 
81 persen merupakan kredit yang disalurkan Bank Persero (BNI, BRI, Bank 
Mandiri dan BTN). Sedangkan sebanyak 10 persen dan 9 persen, masing-
masing merupakan alokasi kredit dari Bank Campuran dan Bank Asing. Bank 
Campuran merupakan Bank yang sahamnya dimiliki pihak swasta nasional dan 
asing (luar negeri), sedangkan Bank Asing merupakan Bank yang sahamnya 
murni dikuasai pihak asing. 

Masih dominannya keterserapan kredit yang dilakukan oleh bank-bank plat 
merah salah satunya terjadi karena bank-bank persero memiliki aset yang 
sangat tinggi. Jika mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan 
Agustus 2018, sebanyak 78 persen bank persero memiliki akumulasi aset Rp 
3.068 triliun atau 78 persen dari total aset keseluruhan. Sedangkan sisanya 
merupakan aset yang dimiliki oleh bank campuran dan bank asing. Gambar 
2.8. berikut ini menunjukkan tingkat kredit dan aset bank di Indonesia.

Gambar 2.8. Statistik Nilai Kredit dan Aset Perbankan di Indonesia

 
Sumber: OJK, 2018
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Sepanjang tahun 2018 pertumbuhan kredit yang dilakukan perbankan dapat 
dikatakan masih mengalami kelesuan. Bahkan tepatnya bulan Juli 2018 
hanya bank persero yang tumbuh tipis di angka 0,38 persen, sedangkan 
bank campuran dan bank asing mengalami pertumbuhan minus dengan nilai 
masing-masing 2,11 persen dan 0,5 persen. Dalam survei yang dilakukan 
Bank Indonesia (2018), perlambatan kredit yang terjadi karena penurunan 
kredit di semua bidang (kredit investasi, modal kerja dan konsumsi) (kompas.
com,16/10).

Kinerja perbankan memang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah di tengah 
gejolak global sepanjang tahun 2018. Tingkat kredit yang diharapkan tumbuh 
stabil untuk mendorong aktivitas ekonomi justru keterserapannya terbilang 
rendah. Namun, kredit memang harus terus ditingkatkan keterserapannya, 
tidak hanya oleh Bank Persero tetapi Bank Asing dan Bank Campuran juga 
memiliki peran yang sama. Dengan demikian, masyarakat memiliki banyak 
pilihan untuk menikmati fasilitas kredit guna mendukung aktivitas mereka. 

2. Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil survei World Economics Forum, Indonesia pada periode 2017-
2018 mengalami kenaikan peringkat daya saing global (Global Competitiveness) 
pada posisi 36 dari 137 negara. Sebelumnya daya saing Indonesia terhadap 
global hanya menempati urutan ke-41 di antara 138 negara.

Mengacu hasil survei tersebut, meningkatnya peringkat daya saing Indonesia 
tidak terlepas dari semakin luasnya jangkauan pasar yang tidak hanya 
berorientasi dalam negeri, tetapi sudah menjangkau pasar global. Namun, 
efisiensi pada pasar tenaga kerja masih memiliki skor cukup rendah pada 
peringkat 96 dari 137 negara. Dalam survei tersebut diungkapkan pula 
tentang masalah keadilan upah dan minimnya keterwakilan perempuan dalam 
angkatan kerja, yang menjadi persoalan di pasar tenaga kerja di Indonesia.

Hasil riset CNBC Indonesia menemukan bahwa gap pendapatan antara laki-
laki dan perempuan semakin melebar dengan selisih mencapai Rp 690 ribu/
bulan pada Agustus 2018. Padahal jika menilik pada bulan Agustus 2015, terjadi 
perbedaan gap yang tipis yaitu Rp 370 ribu/bulan. Kemudian gap pendapatan 
terus melebar secara konsisten dua tahun setelahnya (cnbcindonesia.com, 
9/3). Selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.9. 

Terlihat memang terdapat perbedaan gap pendapatan antara tenaga kerja 
perempuan dan laki-laki. Jika dihitung pendapatan tenaga kerja laki-laki 
setiap tahunnya rata-rata mengalami pertumbuhan 7,2 persen, sedangkan 
pendapatan tenaga kerja perempuan rata-rata tumbuh 6,4 persen tiap tahun. 
Lebih lanjut, gap pendapatan yang saat ini terjadi kemungkinan besar terjadi 
karena porsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor produktif masih 
sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki. 
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Gambar 2.9. Perbandingan Gaji Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan

  
Sumber: cnbcindonesia.com

Dengan merujuk data BPS pada bulan Agustus 2017, dari 9 sektor ekonomi 
terdapat 3 sektor dengan penghasilan tertinggi, yaitu: sektor pertambangan, 
sektor listrik, sektor gas dan air, serta sektor jasa keuangan. Namun, jumlah 
perempuan yang bekerja di 3 sektor tersebut hanya sebanyak 2,7 persen dari 
total keseluruhan. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu faktor kuat 
terjadinya gap pendapatan antara perempuan dan laki-laki, khususnya di 
sektor ekonomi formal yang memiliki catatan data yang baik.

Berdasarkan fenomena tersebut bahwa masih terjadi kekakuan pada pasar 
tenaga kerja di Indonesia. Jurang pendapatan antara tenaga kerja laki-laki 
dan perempuan jelas dapat menurunkan daya saing perempuan di pasar 
tenaga kerja. Dibutuhkan regulasi di pasar tenaga kerja yang ramah terhadap 
perempuan. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi 
perempuan juga sangat dibutuhkan. Mengacu data BPS tahun 2017, tingkat 
IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, dimana tingkat IPM laki-
laki mencapai 74,85 atau kategori tinggi dan perempuan sebesar 68,08 atau 
kategori sedang.

Pada bagian selanjutnya, tulisan ini akan menyoroti tingkat inklusi keuangan di 
Indonesia, yang kami tambahkan sebagai indikator penting dalam menganalisis 
kebebasan ekonomi. Pokok bahasan ini sekaligus melengkapi kajian tahunan 
TII mengenai kebebasan ekonomi di Indonesia. 

Inklusi Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), inklusi keuangan sangat 
penting dilakukan untuk memperluas akses seluruh lapisan masyarakat 
terhadap jasa layanan lembaga keuangan. Dari peraturan ini dapat diterangkan 
bahwa memperoleh layanan keuangan yang layak dan berkeadilan merupakan 
hak bagi setiap setiap individu.
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Jika mengacu dokumen SNKI, target tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 
tahun 2019 sebesar 75%. Namun, jika merujuk survei Global Findex yang 
dilakukan World Bank, sejauh ini tingkat inklusi keuangan negara Indonesia 
baru mencapai 48,9 persen. Angka tersebut dapat menjelaskan bahwa 
baru sekitar 95,4 juta penduduk dewasa (> 15 tahun) yang sudah memiliki 
rekening di lembaga keuangan formal (Bank Umum, BPR, Koperasi, Lembaga 
Keuangan Mikro). 

Lebih lanjut, ketika saat ini terdapat 148 juta jiwa penduduk usia dewasa, 
maka dibutuhkan tambahan minimal 52,6 juta penduduk dewasa yang 
memanfaatkan jasa layanan keuangan agar dapat tercapai target inklusi 
keuangan di tahun 2019. Dalam rangka memenuhi target inklusi keuangan 
tahun 2019, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi catatan. Merujuk 
hasil survei global Findex, TII memberikan beberapa catatan penting untuk 
mewujudkan layanan keuangan yang inklusif, diantaranya melalui langkah-
langkah sebagai berikut: perbaikan aksesibilitas lembaga keuangan; penguatan 
literasi keuangan; memperkecil kesenjangan antara wilayah pedesaan-
perkotaan, serta memberikan kemudahan dalam hal pelayanan keuangan. 
Selengkapnya berikut beberapa hal penting dalam rangka mewujudkan 
layanan keuangan yang inklusif yang TII garisbawahi dalam laporan ini.

Gambar 2.10. Poin-Poin Penting Persoalan Inklusi Keuangan di Indonesia

1. Akses Lembaga Keuangan

Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan merupakan persoalan mendasar yang 
dihadapi masyarakat secara umum. Merujuk survei Findex Global, sebanyak 
33 persen lebih penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia, belum 
memanfaatkan layanan keuangan formal karena persoalan jarak yang terlalu 
jauh. Kondisi tersebut menjadi faktor bagi masyarakat enggan memanfaatkan 
layanan keuangan formal.

Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah mengeluarkan program layanan 
keuangan tanpa kantor (branchless banking) untuk meminimalisir persoalan 
ketidakterjangkauan masyarakat ke lembaga keuangan. Pada tahun 2015 
Otoritas jasa Keuangan (OJK) telah menginisiasi program “Laku Pandai”. 
Konsep program tersebut memungkinkan pihak perbankan memiliki tangan 
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kanan atau agen-agen di setiap wilayah yang belum terakses lembaga 
keuangan.

Hadirnya Program Laku Pandai terbilang positif, namun TII menganalisis 
bahwa program tersebut belum ramah terhadap para calon nasabah dengan 
keterbatasan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak hanya 
dihadapkan pada persoalan jarak, akan tetapi sejauh mana agen serta 
bangunan (outlet) Laku Pandai tersebut ramah bagi penyandang disabilitas. 

Merujuk pada survei Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas 
Brawijaya tahun 2014, ketidakterjangkauan infrastruktur dan persyaratan 
yang masih menyulitkan menjadi faktor yang menyebabkan penyandang 
disabilitas enggan memanfaatkan layanan perbankan.

Selain itu, jika melihat pada dokumen Laku Pandai, tidak ada syarat yang secara 
spesifik terkait kecakapan agen ketika menghadapi calon nasabah dengan 
keterbatasan. Selain itu, belum adanya kriteria outlet agen laku Pandai yang 
aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada 
inklusi keuangan dalam memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan 
masyarakat.

Padahal jika mengacu pada UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas, salah satu hak berkeadilan dan perlindungan hukum bagi 
penyandang disabilitas adalah mencakup akses terhadap pelayanan keuangan. 
Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mewujudkan 
layanan keuangan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh masyarakat tak 
terkecuali bagi penyandang disabilitas.

2. Rendahnya Literasi Keuangan

Sejauh ini tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia masih relatif rendah. 
Sebagaimana hasil laporan publikasi Bank Indonesia tahun 2016, tingkat 
literasi keuangan masyarakat di Indonesia sebesar 29,66 persen. Angka 
ini menunjukkan hanya terdapat sekitar 77 juta penduduk Indonesia yang 
memiliki literasi keuangan baik (well literate) dari total penduduk Indonesia 
yang mencapai 260 juta jiwa. Selengkapnya Gambar 2.11. menunjukkan 
tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masing-masing provinsi di 
Indonesia.

Tingkat literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung inklusi 
keuangan. Hasil uji korelasi yang telah dilakukan TII menunjukkan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat literasi keuangan di suatu 
provinsi dengan tingkat inklusi keuangan, dengan nilai korelasi mencapai 
80 persen. Kondisi ini berimplikasi bahwa kenaikan terhadap tingkat literasi 
keuangan akan memberikan pengaruh kurang lebih sekitar 80 terhadap indeks 
inklusi keuangan. 

Upaya peningkatan literasi keuangan sangat penting dilakukan. Ada beberapa 
upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pertama, 
pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap daerah-daerah dengan 
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tingkat inklusi dan literasi keuangan relatif rendah. Kedua, program sosialisasi 
serta edukasi sejak dini di bangku sekolah tentang pentingnya pengelolaan 
keuangan. 

Gambar 2.11. Tingkat Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Per Provinsi 
Tahun 2016

  
Sumber: Bank Indonesia, 2018

Ketiga, pemerintah perlu intensif memberikan edukasi terhadap para pelaku 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait pentingnya pengelolaan 
keuangan dalam usaha. Sektor UMKM merupakan sektor potensial dalam 
mendorong inklusi keuangan, karena jumlahnya yang lebih dari 90 persen 
menguasai pasar industri di Indonesia. Dengan demikian, ketika sektor UMKM 
memiliki literasi keuangan yang baik, maka akan memiliki potensi status yang 
layak dalam memanfaatkan layanan keuangan.

3. Kesenjangan Layanan Keuangan di Pedesaan-Perkotaan

Potret kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang ada 
di Indonesia dalam hal akses layanan lembaga keuangan masih terjadi. 
Berdasarkan data dari OJK tahun 2017, masyarakat wilayah pedesaan yang 
memiliki rekening bank mencapai 47 persen, sedangkan di wilayah perkotaan 
angka kepemilikan rekening bank sudah mencapai 51 persen pada tahun 2017. 
Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12. berikut ini.
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Gambar 2.12. Kepemilikan Rekening Bank di Wilayah Pedesaan dan 
Perkotaan

  
Sumber: OJK, 2017

Meskipun jika dibandingkan tahun 2014, kepemilikan rekening bank di 
wilayah pedesaan tahun 2017 menunjukkan kemajuan yang cukup pesat atau 
tumbuh sekitar 15 persen, namun jurang kesenjangan hingga saat ini masih 
terjadi. Masih cenderung tingginya angka kemiskinan yang ada di pedesaan 
dibandingkan wilayah perkotaan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya 
pemanfaatan terhadap lembaga keuangan. Merujuk data BPS tahun 2018, 
rata-rata angka kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai mencapai 13,47 
persen dan di wilayah perkotaan sebesar 7,26 persen.

Kondisi tersebut juga diperkuat dengan hasil temuan World Bank pada 
tahun 2011, yang menyebutkan bahwa sekitar tiga perempat penduduk 
miskin di seluruh dunia (sekitar 2,5 miliar orang) tidak terjamah oleh layanan 
lembaga keuangan formal. Berkaca dari fenomena tersebut, dalam rangka 
meningkatkan indeks inklusi keuangan, dibutuhkan berbagai upaya untuk 
memperkecil jurang ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa butir kesimpulan dari kajian kebebasan 
ekonomi Indonesia tahun 2018. Kemudian, bagian ini juga memberikan 
beberapa rekomendasi kebijakan sebagai upaya meningkatkan kebebasan 
ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mendatang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, TII memberikan beberapa 
kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1) Kapasitas pemerintah yang diukur dari aktivitas konsumsi sepanjang 
tahun 2018 menunjukkan penurunan. Penurunan pertumbuhan konsumsi 
tersebut terbilang positif karena secara bersamaan konsumsi rumah tangga 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
keterlibatan rumah tangga atau individu dalam aktivitas ekonomi semakin 
besar. Namun, yang perlu menjadi catatan bahwa dari sisi investasi 
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pemerintah perlu lebih melibatkan peran swasta dalam setiap proyek 
pemerintah. Hadirnya sektor swasta akan menjadikan proyek pemerintah 
lebih efisien karena aliran modal investasi tidak hanya bertumpu melalui 
anggaran fiskal.

2) Dari aspek hak kepemilikan khususnya terkait hak cipta, secara regulasi 
pemerintah sudah menunjukkan komitmennya dalam menghargai dan 
melindungi secara hukum hak cipta yang dimiliki individu. Namun, dari 
proses sosialisasi kebijakan tersebut dirasa masih sangat kurang. Meskipun 
data menunjukkan adanya kenaikan angka hak cipta yang terdaftar, namun 
sebagian besar masih didominasi hak cipta milik asing.

3) Di tengah tekanan yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah sepanjang 
tahun 2018, pemerintah cukup mampu menjaga stabilitas laju inflasi di 
bawah kisaran 3,5 persen. Capaian ini sangat positif mengingat tren ini 
mampu terjaga secara stabil sejak tahun 2015. Diharapkan pada tahun 
2019, laju inflasi tetap mampu terjaga di zona aman (<3,5%), sehingga 
dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha untuk 
menentukan rencana bisnisnya.

4) Sektor perdagangan internasional menjadi salah satu sektor yang telah 
mengalami perombakan besar di tahun 2018 guna mendorong daya saing 
pasar ekspor dalam negeri. Pemerintah memberikan beberapa insentif 
pajak kepada eksportir berupa potongan bunga tabungan devisa hasil 
ekspor. Selain itu, upaya untuk membendung impor barang untuk menjaga 
devisa dalam negeri juga dilakukan pemerintah dengan menaikkan 
pajak pada 1147 jenis barang. Diharapkan pada tahun 2019 mendatang 
peningkatan daya saing pelaku usaha lokal di pasar internasional tidak 
hanya bertumpu pada insentif pajak, namun perlu ditekankan terhadap 
peningkatan kualitas produk, serta penguatan fasilitasi modal.

5) Pasar tenaga kerja di Indonesia masih dihadapkan pada pemasalahan. Salah 
satunya adalah ketimpangan yang semakin melebar antara peningkatan 
gaji yang diperoleh tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Di tahun 2019 
mendatang, diperlukan regulasi yang mendorong keterlibatan perempuan 
bekerja di sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi. Selain itu, 
dibutuhkan peningkatan angka IPM perempuan yang saat ini tertinggal 
dibanding laki-laki. Hal ini penting sebagai upaya untuk meningkatkan 
daya saing perempuan dalam aktivitas ekonomi.

6) Tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini masih jauh dari target yang 
ditetapkan pemerintah sebesar 75 persen tahun 2019. Terdapat banyak 
pekerjaan yang harus segera dilakukan pemerintah untuk mewujudkan 
keuangan yang inklusif. Pertama, memberikan kemudahan layanan 
keuangan yang aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, 
meningkatkan upaya untuk memperbaiki literasi keuangan masyarakat. 
Ketiga, meningkatkan layanan keuangan di wilayah pedesaan untuk 
mempersempit kesenjangan dengan wilayah perkotaan.
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Fadel Basrianto

Latar Belakang

Dalam kalender politik Indonesia, tahun 2018 dapat dikatakan 
sebagai tahun politik yang cukup panas. Hal ini dikarenakan 

pada tahun 2018 terdapat dua peristiwa politik besar. Pertama, 
adanya Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada 27 Juni 2018 di 171 
daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. 
Kedua, di tahun yang sama, proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 
dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dimulai satu minggu setelah 
pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan.

Dekatnya jarak antara Pilkada Serentak dan awal proses 
pelaksanaan Pileg serta Pilpres 2019, membuat keberhasilan Pilkada 
2018 bagi partai politik dan kandidat calon presiden-wakil presiden 
menjadi penting. Selain itu, jumlah daerah yang menyelenggarakan 
Pilkada 2018 juga menjadi tandon-tandon suara penting yang 
harus dimenangkan oleh partai politik (parpol). Terutama di Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), 
Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. 

Daerah-daerah tersebut selama ini memiliki karakter pemilih 
preferensi sosiologis yang sangat kuat. Misalnya, Jawa Tengah 
yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng (pendukung 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/ PDIP); Jawa Barat yang 
dikenal sebagai basis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Jawa 
Timur yang dikenal sebagai basisnya Nahdlatul Ulama (NU) serta 
PDIP, dan Sumatera Barat yang selama ini dikenal sebagai basis 
Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS. 
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Namun, selang beberapa hari setelah para kepala daerah terpilih dilantik, 19 
gubernur dan 46 bupati/walikota ramai-ramai mendeklarasikan dukungan 
kepada salah satu pasangan calon presiden. Hingga tulisan ini dibuat, deklarasi 
dukungan kepala daerah sampai saat ini hanya ditujukan kepada Pasangan 
Joko Widodo (Jokowi) - Ma’ruf Amin (Ma’ruf). Sampai tulisan ini dibuat 
(10 November 2018), belum ada dukungan kepala daerah kepada pasangan 
Prabowo Subianto (Prabowo) – Sandiaga Uno (Sandi). 

Dukungan kepala daerah di beberapa daerah kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf 
Amin menunjukkan fakta yang menarik. Mereka mendukung calon presiden 
yang tidak diusung oleh partainya. Artinya, keputusan kepala daerah dalam 
mendukung Jokowi – Ma’ruf bertentangan dengan keputusan Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) parpol mereka. Tak terkecuali, para kepala daerah 
yang berasal dari PAN, PKS, dan Partai Demokrat, yang di beberapa tandon-
tandon suara mereka seperti di Sumatra Barat dan NTB, telah mengarahkan 
dukungan mereka ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Bukan mendukung Prabowo-
Sandi.

Atas dasar maraknya fenomena kepala daerah beramai-ramai mendeklarasikan 
dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden tersebut, 
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bermaksud 
untuk menjelaskan fenomena dukungan para kepala daerah tersebut kepada 
pasangan Jokowi-Ma’ruf, terutama bagi para KDH yang keputusannya 
bertentangan dengan keputusan DPP parpol masing-masing.

Pertanyaan Penelitian

Kajian laporan Indonesia 2018 ini dipandu dengan pertanyaan, “Alasan yang 
melatarbelakangi para kepala daerah mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam 
Pilpres 2019?”

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
metode studi literatur. Adapaun sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam 
penelitian ini terdiri dari beragam sumber. Mulai dari laporan resmi KPU, 
pemberitaan di media massa, jurnal, buku, dan sumber-sumber informasi 
relevan lainnya yang terkait tentang dukungan para kepala daerah dalam 
Pilpres 2019.

Kajian ini akan dipaparkan dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan 
memaparkan data tentang kepala daerah yang telah memberikan dukungan 
kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Bagian kedua memaparkan hasil survei dari 
beberapa lembaga survei yang menunjukkan tren tingkat elektabilitas Jokowi 
dan Prabowo terutama pasca Pilkada dilaksanakan. Laporan ini menilai 
bahwa hasil survei tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan kepala 
daerah dalam menentukan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil 
presiden tertentu, terutama pasangan calon yang berpotensi besar akan 
menang dalam Pilpres 2019.
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Bagian ketiga memaparkan alasan-alasan yang disampaikan oleh kepala 
daerah ke media massa. Di bagian ini akan dijelaskan alasan yang membuat 
para kepala daerah baik dari parpol yang sama atau parpol yang berbeda 
mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 mendatang. Di bagian 
keempat akan memberikan analisis baik dari faktor internal maupun faktor 
eksternal kepala daerah yang mendorong kepala daerah tersebut memberikan 
dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. 

Bagian kelima akan menjelaskan dampak potensial dari dukungan tersebut, 
serta memberikan rekomendasi agar dukungan kepala daerah ke depan tidak 
menjadi polemik yang panjang. 

Aliran Dukungan Kepala Daerah dalam Pemilihan Presiden 2019

Bagian ini akan memaparkan daftar kepala daerah yang telah mendeklarasikan 
dukungan secara terbuka dalam Pilpres 2019. Semua deklarasi dukungan 
kepala daerah ditujukan kepada Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Belum ada 
dukungan dari kepala daerah yang secara terbuka mendukung Prabowo-
Sandi. 

Dalam Tabel 3.1. berikut, terdapat informasi mengenai nama kepala daerah, 
jabatan yang diemban saat ini, partai pengusung mereka ketika Pilkada 
berlangsung, dan dominasi pekerjaan. Yang dimaksud dengan dominasi 
pekerjaan dalam tabel ini ialah pekerjaan dominan mereka sebelum menjadi 
kepala daerah. Selain itu, tabel ini juga memuat informasi seputar latar 
keanggotaan partai mereka dan periode jabatan yang mereka emban. Berikut 
daftar kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan secara terbuka dalam 
Pilpres 2019.

Tabel 3.1. Kepala Daerah yang Mendeklarasikan Dukungan  
dalam Pilpres 2019

No. Nama Kepala 
Daerah Jabatan Partai  

Pengusung
Dominasi 
Pekerjaan

Latar Keang-
gotaan Partai

Periode 
Jabatan

1 Syamsuar Gubernur Riau PKS, Nasdem, PAN Birokrat PAN per Januari 
2018 (sebel-
umnya Golkar)

2018-2023

2 Herman Deru Gubernur Sumsel PAN, Hanura, NasDem Birokrat NasDem 2018-2023
3 Arinal Djunaidi Gubernur 

Lampung
Golkar, PKB, PAN Birokrat Golkar 2018-2023

4 Sugianto 
Sabran

Gubernur 
Kalimantan 
Tengah

Demokrat, PKB, Gerin-
dra, PAN

Politisi PDIP 2016-2021

5 Awang Faroek 
Ishak 

Gubernur 
Kalimantan 
Timur

Golkar, Demokrat, PAN, 
PKS, PBB,  
Patriot, PDK, PDS, PKB, 
Hanura

Birokrat NasDem 2008-2018

6 Sutarmidji Gubernur 
Kalimantan Barat

Golkar, NasDem, PKB, 
PKS, Hanura

Politisi PPP 2018-2023

7 Sahbirin Noor Gubernur 
Kalimatan 
Selatan

Gerindra, PPP, PDIP, 
PKS, Hanura, PAN

Birokrat 2016-2021

8 Zulkiefliman-
syah

Gubernur NTB PKS, Demokrat Politisi PKS 2018-2023

9 Ganjar 
Pranowo

Gubernur Jawa 
Tengah

PDIP, PPP, NasDem, 
Demokrat

Politisi PDIP 2013-2023
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No. Nama Kepala 
Daerah Jabatan Partai  

Pengusung
Dominasi 
Pekerjaan

Latar Keang-
gotaan Partai

Periode 
Jabatan

10 Ridwan Kamil Gubernur Jawa 
Barat

NasDem, PKB, PPP, 
Hanura

Pengusaha 2018-2023

11 Khofifah Indar 
Prawansa 

Gubernur Jawa 
Timur

Demokrat, Golkar, Nas-
Dem, PPP, Hanura, PAN

Aktivis 
Ormas 
Keagamaan

2018-2023

12 I Wayan Koster Gubernur Bali PDIP, Hanura, PAN, PKPI Politisi PDIP 2018-2023
13 Viktor Laiskodat Gubernur NTT NasDem, Golkar, Ha-

nura, PPP
Politisi NasDem 2018-2023

14 Olly 
Dondokambey 

Gubernur 
Sulawesi Utara

PDIP Politisi DPD PDIP Sulut 2016-2021

15 Nurdin 
Abdullah

Gubernur 
Sulawesi Selatan

PDIP, PAN, PKS Pengusaha 2018-2023

16 Ali Mazi Gubernur 
Sulawesi 
Tenggara

Golkar, NasDem Pengusaha NasDem 2018-2023

17 Abdul Gani 
Kasuba

Gubernur 
Maluku Utara

PDIP, PKPI Politisi PKS 2013-2023

18 Lukas Enembe Gubernur Papua Demokrat, PKS, PPP, 
PKPI, PAN, NasDem, 
PKB, Hanura, Golkar

Birokrat Demo-krat 2013-2023

19 Dominggus 
Mandacan 

Gubernur Papua 
barat

NasDem, PDIP, PAN, 
PKPI

Birokrat NasDem 2017-2022

20 Firdaus MT Walikota 
Pekanbaru 

Demokrat, Gerindra, 
PKS

Birokrat Demokrat 2012-2022

21 Amril 
Mukminin 

Bupati Bengkalis PKB, PKS, Nasdem, PBB, 
PKPI

Politisi Golkar 2015-2018

22 Aziz Zaenal Bupati Kampar PPP, PKB, Golkar. Gerin-
dra, PKS, Nasdem

Politisi PPP 2017-2022 

23 Suyatno Bupati Rokan 
Hilir

PKB, PPP, Gerindra, PKS, 
Golkar, Nasdem

Birokrat PDI P 2016-2021

24 Irwan Nasir Bupati Kepulauan 
Meranti

PAN, PKB, Demokrat, 
PBB, PKS, Gerindra, dan 
PPP

Birokrat Ketua DPW PAN 2016-2021

25 Zulkifli AS Walikota Dumai Nasdem, Gerindra, 
Demokrat, PKB, PPP

Birokrat Demokrat 2016-2021

26 Mursini Bupati Kuantan 
Singingi

PPP, Gerindra, PDIP Politisi PPP 2016-2021
 

27 Yopi Arianto Bupati Indragiri 
Hulu

PDIP, PAN, PKS, PKPI Politisi Golkar 2010-2021

28 M. Haris Bupati Pelalawan Pengusaha Golkar 2016-2021
29 Sutan Rizka Bupati 

Dharmasaraya
Hanura, PDIP, PKB Pengusaha PDIP 2016-2021

30 Irfendi Arbi Limapuluh Kota Demokrat, Hanura, 
Golkar, PDI Perjuangan, 
Nasdem, dan PAN.

Ormas 
Kepemu-
daan

PDIP (2016) 2016-2021

31 Yuswir Arifin Bupati Sijunjung NasDem, PDIP, Golkar, 
PBB

Birokrat 2010-2021

32 Yusuf Lubis Bupati Pasaman NasDem, Demokrat Polisi NasDem 2016-2021
33 Hendra Joni Bupati Pesisir 

Selatan
PAN, Nasdem, Gerindra Polisi Ketua DPD PAN 

Sumbar (mun-
dur)

2016-2021

34 Zul Elfian Walikota Solok PKPI, PBB, NasDem Birokrat 2016-2021
35 Yudas 

Sabaggalet
Bupati Kepulauan 
Mentawai

PDIP, Golkar, NasDem, 
Gerindra, PAN, PBB, 
PKS, dan Perindo

Politisi 2010-2021

36 Irdinansyah 
Tarmizi 

Bupati Tanah 
Datar

Golkar, NasDem Politisi Golkar 2016-2021

37 Gusmal Bupati Solok Gerindra, PKS, PPP Birokrat 2016-2021
38 Ramlan 

Nurmatias
Walikota 
Bukittinggi

Independen Pengusaha 2016-2021

39 Fadly Amran Walikota Padang 
Panjang

Golkar, PDIP Pengusaha 2018-2023

40 Genius Umar Walikota 
Pariaman

PPP, Golkar, PAN, PDIP, 
PBB

Akademisi 2018-2023
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No. Nama Kepala 
Daerah Jabatan Partai  

Pengusung
Dominasi 
Pekerjaan

Latar Keang-
gotaan Partai

Periode 
Jabatan

41 Eddy Raya 
Samsuri

Bupati Barito 
Selatan

Golkar, NasDem, PPP, 
PAN, Demokrat, PKPI, 
PKB, PKS

Pengusaha 2017-2022

42 Nadalsyah Bupati Barito 
Utara terpilih

Demokrat, Golkar, PAN, 
Gerindra, PKB, PKS, PPP, 
Hanura, NasDem

Ketua DPW 
Demo-krat

2013-2023

43 Arton S. 
Dohong

Bupati Gunung 
Mas

PDIP Akademisi PDIP 2014-2019

44 Supian Hadi Bupati 
Kotawaringin 
Timur

PDIP, Gerindra, 
Demokrat, NasDem, PKS

Politisi PDIP 2010-2021

45 Hj. Nurhidayah Bupati 
Kotawaringin 
Barat

PDIP, PPP, PAN, PKB, 
Hanura, NasDem, PKS

Politisi Golkar 2018-2023

46 Fairid Naparin Walikota 
Palangka Raya 

Golkar, Demokrat, PAN, 
PPP

Pengusaha Golkar 2018-2023

47 Sakariyas Bupati Katingan PDIP Politisi 2018-2023
48 Yulhaidir Bupati Seruyan PDIP, PAN Politisi Hanura 2018-2013
49 Hendra 

Lesmana
Bupati Lamandau Golkar, NasDem, PPP Pengusaha 2018-2013

50 Windu Subagio Bupati Sukamara Golkar, PAN, Hanura Pengusaha Golkar 2013-2023
51 Perdie Bupati Murung 

Raya (terpilih)
PPP, PKB, NasDem, PDIP Pengusaha PDIP 2013-2023

52 Ampera AY 
Mebas

Bupati Barito 
Timur Ampera 
(terpilih)

PKPI, PPP, Hanura, PDIP, 
NasDem

Politisi PKPI 2013-2023

53 Edy Pratowo Bupati Pulang 
Pisau (terpilih)

PKPI, PDIP, Golkar, PAN, 
Gerindra, Demokrat

Politisi Golkar 2013-2023

54 Ben Brahim S. 
Bahat

Bupati Kapuas PAN, Golkar, PDIP, PPP, 
PKB, NasDem, Gerindra

Birokrat 2013-2023

55 Nadjmi Adhani Walikota 
Banjarbaru

Independen 2016-2021

56 Noormiliyani Bupati Barito 
Kuala

Golkar Politisi Golkar 2017-2022

57 Khalilurrahman Bupati Banjar PKB, PKPI, NasDem Aktivis 
Ormas NU

PKB 2016-2021

58 Arifin Arpan 
(calon tunggal)

Bupati Tapin PDIP, Golkar, PAN, PPP, 
PKS, Gerindra, PKB, 
Demokrat.

Birokrat Golkar eks PKB 2013-2023

59 Abdul Wahid Bupati Hulu 
Sungai Utara

Golkar, PPP, Hanura, 
PKS, Demokrat, PBB

DPD Golkar 2012-2022

60 Anang 
Syakhfiani

Bupati Tabalong Golkar, Demokrat, 
NasDem, PAN, PKB, PKS, 
PKPI, PDIP

2014-2024

61 Ansharuddin Bupati Balangan PPP, PDIP, NasDem, 
PBB, PKB, Hanura

Golkar 2016-2021

62 Sayed Jafar Al 
Idrus

Bupati Kotabaru Golkar, PPP Golkar 2016-2021

63 Achmad Fikry Bupati Hulu 
Sungai Selatan

PKS, Golkar, NasDem, 
Gerindra, Demokrat, 
PBB

Birokrat 2013-2023

64 Sukamta Bupati Tanah 
Laut 

Gerindra, PKPI, PKS Birokrat 2018-2023

65 Sudian Noor Bupati Tanah 
Bumbu (definitif)

PDIP, PKB, PAN, Hanura, 
NasDem, Demokrat, 
PPP

2016-2021

Sumber: Dari beragam sumber, diolah.

Data Tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam 
variasi latar belakang kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada 
pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berikut rangkuman dari variasi latar belakang 
pekerjaan dominan dan latar belakang partai kepala daerah yang bersangkutan 
seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.2  Latar Belakang Pekerjaan Dominan Kepala Daerah  
yang Mendukung Jokowi-Amin

Latar Belakang Pekerjaan Dominan Jumlah
Birokrat 18
Politisi 21

Pengusaha 12
Polisi 2

Aktivis Ormas 3
Akademisi 2

Tidak Teridentifikasi 7
Jumlah 65

Lebih jauh, berdasarkan data Tabel 3.1. yang diolah ke dalam Tabel 3.2. tentang 
latar belakang pekerjaan dominal kepala daerah yang mendukung Jokowi-
Amin, dapat dilihat bahwa dari 65 kepala daerah yang mendeklarasikan 
diri mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin didominasi oleh kepala 
daerah yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik. Hal tersebut 
terkonfirmasi dalam temuan di atas bahwa sebanyak 39 kepala daerah yang 
berlatar belakang sebagai politisi dan birokrat memberikan dukungan kepada 
Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dari data ini dapat diasumsikan bahwa, kepala daerah yang telah memiliki 
pengalaman panjang dalam dunia politik memiliki sense yang cukup kuat 
untuk menangkap sinyal kemenangan Jokowi-Amin. Setidaknya dengan 
memberikan dukungan kepada kandidat yang memiliki potensi kemenangan 
yang memadai, dapat menguntungkan mereka kelak. Terutama dalam konteks 
hubungan pusat dan daerah yang terkait transfer fiskal dari pemerintah pusat 
ke daerah.

Tabel 3.3. Latar Belakang Partai Kepala Daerah yang Mendeklarasikan 
Dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin

Latar Belakang Partai Jumlah
Demokrat 4

PAN 3
PKS 2

Golkar 14
PDIP 10

NasDem 6
PPP 3

Hanura 1
PKPI 1
PKB 1

Tidak Berpartai/Tidak Teridentifikasi 20

Selain itu, berdasarkan data di Tabel 3.3. di atas, ternyata yang mendeklarasikan 
dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak semua berasal dari 
partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Terdapat 9 kepala daerah yang 
berasal dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Dari 9 kepala daerah tersebut, 
4 diantaranya ialah kader Partai Demokrat, 3 kader PAN, dan 2 kader PKS. 
Dari temuan ini dapat dikatakan dalam derajat tertentu, kepentingan kepala 
daerah sebagai elit lokal lebih dikedepankan daripada sebagai anggota partai.
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Faktor-faktor Kepala Daerah Mendukung Jokowi

Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi para 
kepala daerah mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Beberapa faktor dan 
penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

• Besarnya Potensi Kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin

Banyaknya kepala daerah yang mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf 
dikarenakan oleh potensi kemenangan Jokowi-Ma’ruf yang cukup tinggi 
jika dibandingkan dengan kompetitornya, Prabowo-Sandi. Beberapa hasil 
survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin telah 
mencapai 60%. Sebuah persentase yang cukup tinggi dan akan sulit dikejar 
dari lawannya. 

Berikut, pemaparan hasil survei dari tiga lembaga survei nasional yang 
melakukan survei selama bulan Agustus-September 2018. Di saat yang 
hampir bersamaan juga mereka melakukan publikasi temuan survei selang 
satu minggu setelah survei dilaksanakan. Berikut paparan hasil survei dari tiga 
lembaga survei nasional tentang elektabilitas pasangan calon presiden 2019.

Gambar 3.1. Hasil Survei LSI Denny JA tentang Elektabilitas  
Pasangan Capres-Cawapres 2019

Hasil survei yang diselenggarakan oleh LSI Denny JA pada 12-19 Agustus 
2018 menunjukkan bahwa sebanyak 52,2% responden memilih Jokowi-
Ma’ruf. Sedangkan responden yang mendukung Prabowo-Sandiaga sebanyak 
29,5%. Adapun yang tidak menjawab sebanyak 18,3 %. 

Adapun dalam survei yang diselenggarakan oleh Indikator pada bulan 
September 2018, responden yang memilih Jokowi sebanyak 57 persen. 
Sedangkan yang memilih Prabowo sebanyak 31,3 persen. Adapun yang 
menjawab tidak jawab atau tidak tahu sebanyak 10,5 persen, serta 1,1 persen 
telah memutuskan golput pada Pilpres 2019 mendatang.

Elektabilitas Pasangan Capres dan Cawapres menurut Survei LSI Denny JA (12-19 Agt 2018)
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Gambar 3.2. Hasil Survei Indikator tentang Elektabilitas  
Calon Presiden 2019

Gambar 3.3. Survei SMRC tentang Elektabilitas Calon Presiden 2019

Survei yang dilakukan pada 7-14 September 2018 tentang elektabilitas para 
kandidat di Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and 
Consulting (SMRC), menemukan sebanyak 60, 2% responden memilih 
Jokowi dan 28,7% memilih Prabowo. Sedangkan yang menyatakan tidak 
jawab atau tidak tahu sebanyak 11,1 %.
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Ketiga hasil survei yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan tersebut 
menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi terus mengalami penguatan. 
Bahkan survei yang dilakukan oleh SMRC mengkonfirmasi sebanyak 60,2% 
responden memilih Jokowi daripada Prabowo dalam Pemilu 2019 mendatang. 
Hasil survei ini membuat beberapa kepala daerah untuk semakin mantap 
mendukung Jokowi menjadi Presiden RI periode kedua. 

• Perhatian Jokowi Kepada Daerah

Dalam kepemimpinannya sejak tahun 2014, perhatian Jokowi kepada daerah 
memang tidak dapat diragukan lagi. Terutama terkait infrastruktur. Jokowi 
membangun jalan tol, kereta api, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang 
dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi 
di daerah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah 
secara besar-besaran, membuat beberapa kepala daerah menginginkan 
Jokowi untuk melanjutkan progamnya membangun daerah di periode kedua 
kepemimpinannya. 

Seperti yang dikatakan oleh Sutan Riska, Bupati Dharmsraya, Sumatera 
Barat, “Banyak program dan pembangunan yang telah dilakukan Jokowi untuk 
Sumatera Barat. Yang paling baru ialah kereta api di Bandara Internasional 
Minangkabau. Program-program tersebut harus dilanjutkan” (tempo.co, 
09/11).

Tidak hanya Sutan Riska yang memiliki keinginan agar Jokowi dapat terpilih 
lagi, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni juga mengatakan bahwa, “Pada periode 
pertama ini banyak bantuan dari Presiden Jokowi dalam pembangunan 
Kabupaten pesisir Selatan. Diantaranya pengembangan kawasan Mande. 
Kami ingin Pak Jokowi melanjutkan ke depan. Kami berkomitmen siap untuk 
Jokowi menjadi Presiden Indonesia kembali” (tempo.co, 09/11).

Di Papua, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe membeberkan 
alasan mengapa Ia mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. 
Menurutnya, Jokowi dinilai lebih memahami kondisi Papua dibandingkan 
presiden-presiden sebelumnya. “Jokowi lebih memahami Papua daripada 
presiden-presiden sebelumnya. Banyak kali dia lihat di Papua, kesusahan 
orang Papua. Tapi semua presiden tidak mampu menyelesaikan Provinsi 
Papua” (kumparan.com, 05/09).

Akan tetapi, dukungan dari beberapa kepala daerah kepada Jokowi-Ma’ruf 
Amin tersebut menghasilkan polemik. Terutama terkait kode etik pengenaan 
atribut kepala daerah dalam melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi-
Ma’ruf Amin. 

Seperti yang terjadi di Riau. Sebanyak 11 kepala daerah mendeklarasikan 
dukungan kepada Jokowi-ma’ruf Amin dengan mengatasnamakan sebagai 
kepala daerah dan menandatangani deklarasi dukungan. Deklarasi yang 
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dilakukan bukan atas nama pribadi melainkan mengatasnamakan kepala 
daerah telah melanggar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Hingga pada akhirnya Bawaslu Riau merekomendasikan 11 kepala 
daerah tersebut untuk dikenakan sanksi oleh Mendagri (Kompas.com, 04/11).

Kesimpulan

Dari berbagai paparan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya 65 
kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan 
calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 disebabkan oleh beberapa 
faktor. Pertama, kedekatan dengan elit nasional menjadi kebutuhan penting 
bagi elit lokal untuk pengembangan jaringan dan kebutuhan pembangunan 
di daerah. Oleh karena itu, mendeklarasikan dukungan kepada salah satu 
kandidat yang memiliki potensi kemenangan yang tinggi menjadi penting.

Kedua, para kepala daerah merasa perlu melakukan dukungan kepada Jokowi-
Ma’ruf Amin karena mereka menginginkan pembangunan yang telah dilakukan 
oleh Jokowi di daerah pada periode pertama dilanjutkan kembali pada periode 
kedua. Dengan dua alasan tersebut, kemungkinan tren dukungan kepala 
daerah akan terus mengalir di tahun 2019 kepada Jokowi dengan catatan 
potensi kemenangan Jokowi masih tetap tinggi. 

Rekomendasi

Ke depan, tren dukungan kepala daerah secara masif dalam Pilpres akan 
terus terjadi. Dan itu sah-sah saja dengan catatan, para kepala daerah selama 
melakukan kampanye termasuk di dalamnya mendeklarasikan dukungan harus 
dalam kondisi cuti dan tidak mengatasnamakan sebagai kepala daerah dan 
mengatasnamakan pribadi. Jika mengatasnamakan diri sebagai kepala daerah, 
maka dipastikan melanggar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah.

Di sisi lain, dukungan kepala daerah tersebut setelah Pilpres usai, diharapkan 
tidak akan mempengaruhi keputusan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 
dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah. Pemberian 
DAK dan DAU ke depan harus tetap mengedepankan mekanisme pendanaan 
seperti biasanya. Dukungan politik seperti yang sekarang ini dilakukan oleh 
65 kepala daerah tidak menjadi bagian dari pertimbangan besaran DAK dan 
DAU dari pemerintah pusat ke daerah. 
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Bagian Empat
PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT 

KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018

Arfianto Purbolaksono

Latar Belakang

Pada tahun 2018 ini, diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) secara serentak di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi, 

39 kota, dan 115 kabupaten. Mengingat penyelenggaraan Pilkada 
serentak ini, satu tahun sebelum memasuki agenda Pemilu 2019. 
Maka banyak pihak yang menyatakan tahun 2018 ini merupakan 
tahun politik, dan diprediksi akan diliputi ketegangan. 

Menyikapi hal ini, menarik melihat pernyataan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla (JK). JK menilai saat ini berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Perbedaanya terletak pada cara kampanye yang 
dilakukan masyarakat, di mana tahun ini lebih banyak memanfaatkan 
media sosial untuk berkampanye. Sedangkan pilkada tahun-tahun 
sebelumnya, masih diikuti oleh model kampanye pengerahan 
massa. Dengan perbedaan cara kampanye tersebut, JK  optimis, 
tidak akan ada benturan yang terjadi di masyarakat. (merdeka.
com, 2/1/2018). 

Terkait dengan kondisi tersebut, saat ini terjadi perubahan besar 
dalam cara berkampanye yang dilakukan oleh partai politik maupun 
kandidat. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan internet yang 
begitu pesat yang berdampak ke hampir semua aspek kehidupan 
masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Laporan TII tahun 2018 
ini akan menyorot tentang pengaruh media sosial sebagai alat 
kampanye, khususnya pada Pilkada Serentak 2018 lalu.

Berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018), pengguna 
internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut 
menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk 
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Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 
49% persen populasi pengguna internet di Indonesia. Dalam pertumbuhan 
pengguna media sosial sendiri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar 
dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23% atau 24 juta pengguna dalam 
satu tahun terakhir. 

Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang 
Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017, 
disebutkan bahwa hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia 
merupakan masyarakat dalam kelompok usia muda. Kelompok usia 13-
18 tahun sebesar 16,68%, dan 19-34 tahun sebesar 49,52%. Sementara 
pengguna kelompok usia 35-54 tahun (29,55%), dan pengguna dengan usia 
di atas 54 tahun (4,24%). 

Survei tersebut menunjukkan bahwa Internet saat ini tidak hanya digunakan 
untuk bekerja dan keperluan pendidikan, tetapi juga semakin dekat dengan 
kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal mencari akses informasi tentang 
politik. Saat ini, internet bukan saja menyajikan informasi, tetapi juga 
menyediakan fitur-fitur ruang interaksi terbuka bagi penggunanya. Interaksi 
dan konektivitas dari banyak individu pengguna internet memunculkan ruang 
interaksi baru yaitu dikenal dengan media sosial.

Oleh karena itu, melihat perkembangan tersebut, Laporan Indonesia 2018 
ini akan mengulas pengaruh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye 
oleh kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 
2018.

Metode Penulisan

Laporan Indonesia 2018 ini menganalisis pengaruh penggunaan media sosial 
sebagai alat kampanye kandidat terhadap keterpilihan mereka. Materi laporan 
ini menggunakan temuan dan analisis TII dalam Kajian Kebijakan tentang 
Pilkada 2018, khususnya terkait penggunaan media sosial dalam kampanye 
politik di Pilkada 2018 (Purbolaksono, 2018). 

Analisis terkait kampanye media sosial dan keterpilihan kandidat di Pilkada 2018 
tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dengan jumlah media sosial yang digunakan, jumlah pengikut, serta 
jumlah pemberitaan dalam media monitoring. Untuk itu, media monitoring 
dilakukan terhadap lima media nasional online (detik.com, kompas.com, 
liputan6.com, merdeka.com, dan sindonews.com). 

Kelima media online tersebut kami pilih karena dinilai sebagai media online 
yang paling banyak diakses publik. Media monitoring pemberitaan Pilkada 
Serentak 2018 dilakukan dari 1 Februari hingga 22 Juni 2018. Dalam Kajian 
Kebijakan Pilkada 2018, kami memusatkan perhatian dan membatasi analisis 
di enam provinsi terkait Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, yaitu: 
Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Kalimantan Barat. 
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Media Sosial dan Kampanye Politik 

Perkembangan media sosial ikut membawa persaingan partai politik ke 
kancah medan perang baru. Mengenai hubungan antara teknologi digital 
(dalam hal ini media sosial) dan kampanye partai politik, Andrew Chadwick 
(2006), menyebutkan ada tiga poin bagaimana penggunaan media sosial dapat 
mempengaruhi lanskap partai politik. Pertama, media sosial meningkatkan 
kompetisi partai. Partai-partai baru yang marjinal dan gerakan politik non-
partai dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas 
mereka. Dalam banyak kasus, partai-partai kecil yang memiliki sumber 
daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, khususnya dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu). Namun dengan media sosial sebagai media yang murah, dan juga 
lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat 
bersaing dengan partai-partai besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. 
Media sosial memungkinkan partai politik kecil untuk menjangkau pendukung 
potensial serupa dengan partai besar.

Kedua, media sosial dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap 
pemimpin politik dan kandidat. Media sosial memfasilitasi adanya interaksi 
antara kandidat dan pendukung mereka. Dengan demikian, masyarakat 
memiliki akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada kandidat yang telah 
didukungnya. Interaksi ini dapat membantu politisi memperbaiki program 
politik mereka menanggapi tuntutan dan harapan para pendukung yang 
diungkapkan melalui media sosial. Pada saat yang sama, partai politik dapat 
mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk 
memobilisasi mereka, misalnya pada saat-saat penting dalam kampanye dan 
penggalangan dana. Hal ini lebih cenderung memotivasi orang untuk terlibat 
secara politik dan mendukung kandidat mereka secara lebih aktif.

Terlepas dari tren baru ini, Chadwick mengidentifikasi titik kunci yang 
ketiga, yaitu sebagai adaptasi kelembagaan. Adaptasi kelembagaan yaitu 
adanya pergeseran bentuk aktifitas politik ke media sosial. Partai politik harus 
memanfaatkan media sosial dengan mereproduksi tren yang sama seperti 
dalam politik off-line. Partai politik dan kandidat dapat membuat teknik 
komunikasi lebih efektif melalui media sosial.

Namun berbeda dengan Chadwick, J. Hands (2011) mengingatkan bahwa 
dengan memiliki media sosial tidak menjamin penggunaannya akan sesuai. 
Seringkali, hal yang baru ini hanya digunakan untuk mendukung cara kampanye 
politik yang lama, dan mengabaikan potensi sesungguhnya dari media sosial.

Selain itu, kritik terhadap pendapat Chadwick juga dapat dilihat dari sisi 
pengguna media sosial. Merujuk pendapat Herbert Blumer dan Elihu Kartz 
dalam Teori Kegunaan dan Kepuasan, dikatakan bahwa pengguna media sosial 
memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 
Dengan kata lain, pengguna media sosial adalah pihak yang aktif dalam proses 
komunikasi. Pengguna media sosial berusaha untuk mencari sumber yang 
paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Pengguna media sosial 
tidak lagi dipandang sebagai orang pasif yang hanya menerima informasi. 
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Namun, pengguna media sosial berlaku aktif dan selektif, serta kritis terhadap 
semua informasi yang disampaikan (Morissan, 2014). 

Dengan kata lain, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik belum 
tentu diterima oleh pengguna media sosial, apalagi jika informasi maupun 
pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna media 
sosial. Padahal tujuan kampanye politik adalah untuk memobilisasi dukungan 
terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye politik dilakukan dengan 
mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai 
dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi (Cangara, 2009).

Media sosial dan Kampanye Politik di Indonesia

Di Indonesia, kampanye politik dengan menggunakan media sosial secara 
signifikan dilakukan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) ketika mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. 
Jokowi-Ahok melakukan kampanye melalui video di YouTube dan akun 
Twitter, serta Facebook. Hal ini memungkinkannya untuk menjangkau jutaan 
pemilih, terutama kaum muda (Picard dan Chang, 2014).

Pada Pemilu 2014, menurut Fayakhun Andriadi (2015), pada Pemilu 2014, 
tingkat partisipasi politik pemilih mengalami peningkatan signifikan sebanyak 
5-digit persen, dari 70 persen menjadi 75 persen. Fenomena golongan 
putih (golput) yang sebelumnya dikhawatirkan meningkat tajam, ternyata 
tidak terjadi. Peningkatan partisipasi politik pemilih ini bisa jadi dipacu oleh 
kehadiran teknologi digital (media sosial) di dunia politik. Setidaknya satu 
fakta yang penting bahwa jumlah pemilih pemula pada Pileg 2014 mencapai 
50 juta pemilih. Artinya, bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk dikorelasikan, 
jika media sosial mungkin saja menjadi faktor yang memantik ketertarikan 
pemilih pemula untuk berpartisipasi secara politik karena politik sudah mulai 
dekat dengan dunia mereka, yakni dunia digital.

Dalam perkembangannya, Purbolaksono (2017) dalam Laporan Indonesia 
2017 (lihat Tabel 4.1.), menunjukkan adanya penambahan penggunaan 
platform baru media sosial seperti instagram, telegram, dan juga Google+ 
yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia. Selain penambahan 
dalam penggunaan akun media sosial, berdasarkan data TII tersebut, di tahun 
2017, ditemukan juga empat platform media sosial yang digunakan oleh hampir 
semua partai politik, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, serta YouTube.

Adanya penambahan platform media sosial sebagai alat kampanye yang 
digunakan oleh hampir semua partai politik, juga dilakukan oleh para 
kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penggunaan media sosial oleh 
kandidat kepala daerah sebagai alat kampanye diharapkan dapat mendorong 
keterpilihan kandidat. 
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Temuan dalam Pilkada Serentak 2018

Dalam Laporan Indonesia 2018 ini, TII mencoba melihat pengaruh penggunaan 
media sosial sebagai alat kampanye kandidat terhadap keterpilihan mereka. 
Temuan TII di Kajian Kebijakan tentang Pilkada Serentak 2018, menunjukkan 
bahwa penggunaan media sosial tidak berpengaruh secara signifikan dalam 
mendongkrak suara kandidat. Hal ini tercermin dari beberapa hasil di 
sejumlah provinsi seperti di Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, 
dan Kalimantan Barat (Purbolaksono, 2018).

Di Jawa Timur berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan Khofifah 
Indar Parawansa-Emil Dardak dinyatakan keluar sebagai pemenang. 

Tabel 4.2. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Jawa Timur 2018

Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur Hasil Resmi KPU (%)
Khofifah-Emil 53,55

Gus Ipul-Puti Soekarno 46,45
Sumber: KPU, 2018.

Padahal jika melihat penggunaan media sosial yang resmi dilaporkan ke KPU 
oleh kedua kandidat, pasangan Khofifah-Emil kalah dibandingkan pasangan 
Gus Ipul-Puti Soekarno. Pasangan Khofifah-Emil hanya menggunakan dua 
platform, yakni Facebook dan Instagram. Sedangkan pesaingnya pasangan 
Gus Ipul dan Puti Soekarno menggunakan tiga platform media sosial yakni di 
Facebook, Twitter, dan Instagram. 

Tabel 4.3. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur

Pasangan Calon Gubernur  
Jawa Timur

Akun Media Sosial
Facebook Twitter Instagram Youtube

Khoffifah-Emil 7,699 - 9.398 -
Gus Ipul-Puti Soekarno 680,451 20,098 122,893 -

Bahkan jika melihat perbandingan jumlah pengikut dari keseluruhan platform 
media sosial, pasangan Khofifah-Emil memiliki pengikut yang sangat rendah 
dibandingkan pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno. 

Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur



55Indonesia 2018 – Arfianto Purbolaksono

Selanjutnya temuan lainnya berdasarkan media monitoring pasangan 
Khofifah-Emil mendapatkan porsi pemberitaan yang juga tidak besar. 
Pasangan Khofifah-Emil hanya mendapatkan porsi pemberitaan sebesar 
24,14 persen. Sedangkan pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno mendapatkan 
porsi pemberitaan sebesar 75,86 persen. 

Gambar 4.2. Perbandingan Porsi Pemberitaan Pasangan  
Calon Gubernur Jawa Timur

Di Sumatera Utara, berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Edy Rahmayadi-
Musa Rajeckshah lebih unggul dibandingkan pesaingnya, yaitu pasangan 
Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. 

Tabel 4.4. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018

Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara Hasil Resmi KPU (%)
Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah 57,58

Djarot-Sihar 42,42
Sumber: KPU, 2018.

Sama halnya dengan persaingan di Jawa Timur, media sosial yang resmi 
dilaporkan ke KPU, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah hanya 
menggunakan tiga platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan 
Instagram. Berbeda dengan pasangan Djarot-Sihar yang menggunakan empat 
platform media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. 

Tabel 4.5. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur  
Sumatera Utara

Pasangan Calon Gubernur  
Sumatera Utara Facebook Twitter Instagram Youtube

Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah 1,757 363 103,878 -
Djarot-Sihar 16,282 91 366,752 1,677

Selanjutnya berdasarkan perbandingan jumlah pengikut dari keseluruhan 
platform media sosial. Pasangan Djarot-Sihar lebih unggul 78,40 persen 
dibandingkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah yang hanya 
sebesar 21,60 persen. 
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Gambar 4.3. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara

Kemudian berdasarkan media monitoring pemberitaan selama kampanye 
Pilkada Serentak 2018, pasangan Djarot-Sihar mendapatkan porsi lebih besar 
dengan 59,32 persen dibandingkan dengan pasangan Edy Rahmayadi-Musa 
Rajeckshah yang hanya sebesar 40,68 persen. 

Gambar 4.4. Perbandingan Porsi Pemberitaan  
Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara

Tidak jauh berbeda dengan Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Sumatera 
Utara, di Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa 
penggunaan media sosial tidak signifikan mendongkrak suara kandidat. 
Pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman keluar sebagai pemenang 
berdasarkan hasil hitung cepat. Suara pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman 
Sulaiman mengungguli tiga kandidat lainnya, yang memiliki akun media sosial 
lebih banyak. 

Tabel 4.6.  Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2018

Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan Hasil Resmi KPU (%)
Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar 27,31
Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo 9,84
Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman 43,87
Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar 18,97

Sumber: KPU, 2018.
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Pasangan, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman hanya menggunakan dua 
platform media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Sedangkan ketiga kandidat 
lainnya menggunakan tiga platform media sosial. 

Tabel 4.7. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur  
Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Gubernur  
Sulawesi Selatan Facebook Twitter Instagram Youtube

Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar 463,776 4,079 12,325 -

Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo 16,466 - 18,915 81

Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman 2.994 966 - -

Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar 120,870 3,157 29,105 -

Bahkan berdasarkan perbandingan jumlah pengikut di media sosial dari 
keempat kontestan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan, pasangan Nurdin 
Abdullah-Sudirman Sulaiman mendapat kan porsi terendah dengan 0,59 
persen. 

Gambar 4.5. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan

Walaupun berdasarkan media monitoring pemberitaan di lima media online 
nasional selama kampanye Pilkada Serentak 2018, pasangan Nurdin Abdullah-
Sudirman Sulaiman mendapatkan porsi terbesar kedua, dengan 33,33 persen 
porsi pemberitaan. Sedangkan di porsi pemberitaan terbesar di dapatkan oleh 
pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar dengan 58,33 persen.
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Gambar 4.6. Perbandingan Porsi Pemberitaan  
Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan

Di Pilkada Kalimantan Barat, pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan menang 
dengan 51,55 persen suara. Diikuti oleh pasangan Karolin Margret Natasa-
Suryadman Gidot dengan 41,79 persen dan Milton Crosby-Boyman Harun 
dengan 6,65 persen. 

Tabel 4.8. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Kalimantan Barat 2018

Pasangan Calon Gubenur Kalimantan Barat Hasil Resmi KPU (%)
Sutarmidji-Ria Norsan 51,55

Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 41,79
Milton Crosby-Boyman Harun 6,65

Sumber: KPU, 2018.

Melihat akun yang digunakan, terjadi persaingan ketat antara pasangan 
Sutarmidji-Ria Norsan dengan pasangan Karolin Margret Natasa-Suryadman 
Gidot. Kedua pasangan calon tersebut menggunakan tiga platform media 
sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. 

Tabel 4.9. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur  
Kalimantan Barat

Pasangan Calon Gubenur Kalimantan Barat Facebook Twitter Instagram
Sutarmidji-Ria Norsan 179.935 7201 38847

Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 376.027 797 31135
Milton Crosby-Boyman Harun 2.993 - -

Namun, berdasarkan perbandingan jumlah pengikut dari keseluruhan platform 
media sosial, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan hanya sebesar 35,48 persen 
kalah jauh dibandingkan pasangan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 
dengan 64,05 persen. 
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Gambar 4.7. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Barat

Sedangkan dari sisi monitoring pemberitaan media online, persaingan antara 
pasangan Sutarmidji-Ria Norsan dengan Karolin Margret Natasa-Suryadman 
relatif seimbang. 

Gambar 4.8. Perbandingan Porsi Pemberitaan  
Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Barat

Berbeda dengan empat daerah di atas, di Jawa Barat dan Jawa Tengah 
kandidat yang keluar sebagai pemenang memiliki jumlah pengikut di media 
sosial yang terbanyak. Begitu pun dengan pemberitaan di sejumlah media 
online. 

Di Jawa Barat, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, keluar sebagai 
pemenang dengan 32,88 persen suara. Diikuti oleh pasangan Sudrajat-Ahmad 
Syaikhu dengan 28,74 persen, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi  dengan 25,77 
persen, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan dengan 12,62 persen. 
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Tabel 4.10. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018

Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat Hasil Resmi KPU (%)
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 32,88

Sudrajat-Ahmad Syaikhu 28,74
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 25,77

TB Hasanuddin-Anton Charliyan 12,62
Sumber: KPU, 2018.

Berdasarkan platform media sosial yang dipakai, semua kandidat menggunakan 
tiga platform seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. 

Tabel 4.11. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat

Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat Facebook Twitter Instagram
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 3467321 3207787 9319589

Sudrajat-Ahmad Syaikhu 179240 47005 125825
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 11239462 549805 539146

TB Hasanuddin-Anton Charliyan 18.475 462 107897

Berdasarkan perbandingan jumlah pengikut, pasangan Ridwan Kamil-Uu 
Ruzhanul Ulum merupakan pasangan yang paling banyak diikuti dengan 55,53 
persen. Diikuti oleh pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi  dengan 42,80 
persen, Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan 1,22 persen dan TB Hasanuddin-
Anton Charliyan dengan 0,44 persen.

Gambar 4.9. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat

Berdasarkan jumlah pemberitaan, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul 
Ulum pun lebih unggul dari pasangan-pasangan lainnya dengan 37,89 
persen. Kemudian sama dengan jumlah pengikut di media sosial, pasangan 
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berada di urutan kedua dengan 24,21 persen. 
Diikuti oleh pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan 20 persen dan TB 
Hasanuddin-Anton Charliyan dengan 17,89 persen.
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Gambar 4.10. Perbandingan Porsi Pemberitaan  
Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat

Di Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo - Taj yasin, memenangkan Pilkada 
Jawa Tengah dengan 58,78 persen suara. Berbanding dengan pesaingnya, 
yaitu pasangan Sudirman Said - Ida Fauziah dengan 41, 22 persen suara.

Tabel 4.12. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2018

Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Hasil Resmi KPU (%)
Ganjar Pranowo - Taj yasin 58,78
Sudirman Said - Ida Fauziah 41,22

Sumber: KPU, 2018.

Berdasarkan platform media sosial yang digunakan, kedua pasangan calon 
menggunakan tiga platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan 
Instagram. 

Tabel 4.13. Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon Gubernur  
Jawa Tengah

Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Facebook Twitter Instagram
Ganjar Pranowo - Taj yasin 285214 1095808 676082
Sudirman Said - Ida Fauziah 3380 63398 11596

Ditinjau dari jumlah followers, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin jauh 
menggunguli pesaingnya, yaitu pasangan Sudirman-Ida. Pasangan Ganjar-Taj 
Yasin sebesar 96,33 persen. Sedangkan Sudirman-Ida hanya 3,67 persen. 
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Gambar 4.11. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial  
Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah

Kemudian berdasarkan berdasarkan media monitoring yang dilakukan TII, 
pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin relatif berimbang dengan pasangan 
Sudirman-Ida.

Gambar 4.12. Perbandingan Porsi Pemberitaan  
Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah

Analisis Temuan
Berdasarkan temuan di atas, terdapat perbedaan pengaruh penggunaan 
media sosial sebagai alat kampanye kandidat pada Pilkada Gubernur 2018. 
Hal ini dikarenakan, pertama, faktor interaksi antara akun kandidat dengan 
pengguna media sosial. 

Kandidat-kandidat yang menggunakan media sosial secara interaktif, dapat 
mendekatkan kandidat dengan pemilihnya. Kandidat dapat secara aktif 
untuk memobilisasi dukungan pemilih. Pemilih pun akan merasa dekat secara 
personal dengan kandidat dalam proses interaksi tersebut. Dengan demikian, 
hal ini dapat mempengaruhi keterpilihan kandidat dalam Pilkada 2018. 
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Berbeda jika kandidat menggunakan dengan metode komunikasi satu arah. 
Walaupun kandidat memiliki akun di sejumlah platform media sosial dan 
besar jumlah pengikutnya, namun jika komunikasi hanya dilakukan satu arah 
dengan para pemilih, maka pemilih tidak dapat merasakan kedekatan dengan 
kandidat. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan kampanye politik itu sendiri 
yaitu untuk memobilisasi dukungan terhadap seorang kandidat.

Pada Pilkada 2018, keterpilihan di sejumlah daerah pemilihan dikarenakan 
faktor figur kandidat. Figur kandidat menjadi salah satu faktor yang 
menentukan pemilih untuk memilih seorang kandidat. Faktor figur kandidat 
bersumber pada pengalaman dan prestasi kandidat dalam memimpin 
daerah. Selain itu, hal ini juga ditambah dengan masih kuatnya pengaruh 
tokoh masyarakat sebagai patron yang mengarahkan opini masyarakat. 
Tokoh masyarakat cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat 
di lingkungannya. Pandangan politik tokoh masyarakat biasanya bersumber 
pada narasi kedaerahan ataupun agama.1

Hal tersebut masih relevan dengan studi Takayuki Higashikata dan Koichi 
Kawamura (2015), yang menyatakan perilaku pemilih Indonesia pada Pemilu-
Pemilu Pasca Orde Baru, sebagian besar masih dipengaruhi oleh faktor 
sosiologis, seperti agama. Meskipun di sisi lain, terdapat juga sebagian pemilih 
yang memutuskan memilih karena faktor retrospektif ekonomi atau pilihan 
rasional. 

Kedua, faktor kemasan materi kampanye. Materi kampanye yang menarik 
dapat menjadi viral dan menarik perhatian media massa konvensional 
untuk memberitakannya sehingga dapat menjangkau pemilih yang tidak 
menggunakan media sosial. Materi kampanye yang menarik dan informatif 
menjadi pilihan pengguna media sosial. Pengguna media sosial berusaha 
untuk mencari sumber yang paling menarik dan informatif untuk memenuhi 
kebutuhan informasinya, termasuk memenuhi kebutuhan informasi tentang 
kandidat dalam Pilkada. Pengguna media sosial tidak lagi dipandang sebagai 
orang pasif yang hanya menerima informasi. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, pengguna media sosial berlaku aktif dan selektif, serta kritis 
terhadap semua informasi yang disampaikan.

Saat ini, tren penggunaan media sosial lebih banyak menggunakan Facebook. 
Hal ini terlihat dengan semua kandidat menggunakan Facebook sebagai 
media kampanyenya. Pemilihan Facebook sebagai platform media sosial yang 
paling banyak digunakan oleh kandidat sejalan dengan data We Are Social dan 
Hootsuite Januari 2017. Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 di dunia 
dengan pengguna Facebook paling aktif. Tercatat di Indonesia terdapat 106 
juta pengguna (wfanet.org, 2017). Penggunaan Facebook oleh para kandidat, 
juga karena Facebook dapat menampilkan postingan berupa gambar atau 
poto dan juga video. Bahkan di Facebook juga saat ini terdapat fasilitas live 

1 Wawancara dengan Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan, dan Digital Creative Manager, Poltracking Indonesia, 
Muhammad Aditya Pradana pada 5 November 2018.
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streaming. Hal ini lah yang menjadikan Facebook menjadi pilihan kandidat 
sebagai alat kampanye mereka. 

Selain itu, muncul juga tren penggunaan instant messenger (IM) sebagai alat 
kampanye. IM yang digunakan yaitu Whatsapp. Penggunaan Whatsapp 
sebagai alat kampanye merupakan katalisator materi kampanye dari platform 
media sosial kandidat lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun 
berita online. Dengan demikian, kandidat dapat menyebarkan materi 
kampanye tersebut tersebar kepada khalayak yang lebih luas. 

Ketiga, faktor kesenjangan digital. Kesenjangan digital dikarenakan masih 
adanya ketimpangan infrastruktur akses telekomunikasi dan internet. Menteri 
Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan tahun 2016, dari 514 
kabupaten dan kota yang ada, baru 400 yang terhubung dengan broadband 
(kominfo.go.id, 2016). Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit 
(EIU) dan Facebook tentang The Inclusive Internet Index 2017, Indonesia 
menduduki peringkat ke 35 dari 75 negara. Indeks tersebut terdiri empat 
kategori yaitu; ketersediaan, keterjangkauan, relevansi, dan kesiapan. Jika 
ditinjau dari ketersediaan internet, posisi Indonesia berada di peringkat 42. 
Jika dilihat dari keterjangkauan, Indonesia berada di peringkat 24. Dilihat 
dari relevansi, Indonesia berada di nomor 47. Kemudian yang terakhir dari 
kesiapan pengguna berada di peringkat 30. 

Berdasarkan survei APJII tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet 
Indonesia pada 2017, menurut ketegori wilayah pulau, tingkat penetrasi 
pengguna internet di Kalimantan menduduki peringkat teratas dengan 
angka 72,19 persen. Kemudian, disusul oleh Jawa dan Pulau Bali dan Nusa 
Tenggara, dengan angka tingkat penetrasi pengguna internet masing-masing 
57,70 persen dan 54,23 persen. Berdasarkan kategori wilayah kabupaten/
kota, APJII membedakan antara daerah Urban, Rural-Urban dan Rural untuk 
mengetahui faktor penghambat penggunaan internet di Indonesia (APJII, 
2017). 

Dalam survei APJII tersebut, kategori wilayah Urban adalah daerah 
administratif dengan mayoritas Gross Domestic Product (GDP) bersumber dari 
sektor non-pertanian. Sedangkan Rural-Urban adalah daerah administratif 
dengan komposisi sumber GDP seimbang antara sektor pertanian dan 
non-pertanian. Sementara Rural adalah daerah administratif dengan GDP 
mayoritas ditopang oleh sektor pertanian. 

Hasil survei APJII tersebut menyimpulkan bahwa ada ketimpangan penetrasi 
pengguna internet yang besar antara kategori urban dengan rural-urban dan 
rural. Pada kategori urban, tingkat penetrasi pengguna internet mencapai 
72,41 persen. Sementara pada kategori rural-urban dan rural, tingkat 
penetrasi pengguna internet masih 49,49 persen dan 48,25 persen. Data ini 
menunjukkan bahwa akses internet di daerah perkotaan jauh lebih mudah 
ketimbang kawasan perdesaan (APJII, 2017).



65Indonesia 2018 – Arfianto Purbolaksono

Karena masih tingginya ketimpangan tersebut, kampanye dengan 
menggunakan media sosial lebih banyak mempengaruhi pemilih yang di 
daerah perkotaan. Sedangkan untuk pemilih di daerah-daerah pedesaan, 
masih kecil pengaruhnya. Hal ini dikarenakan faktor masih minimnya 
infrastruktur internet di daerah tersebut. Dengan kata lain, kampanye dengan 
menggunakan media sosial dapat dikatakan masih terbatas pada pemilih yang 
tinggal di daerah perkotaan saja. Sedangkan kampanye di daerah-daerah 
pedesaan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan metode door to door 
campaign. Metode ini lebih efektif untuk menjaring pemilih di daerah yang 
masih minim infrastruktur internet.

Catatan dan Rekomendasi

Laporan ini menunjukkan bahwa media sosial belum secara langsung 
mengikat dan memobilisasi pemilih untuk memutuskan pilihannya pada 
Pilkada serentak 2018. Media sosial hanya menjadi transmisi informasi kepada 
pemilih tentang kandidat. Hal ini disebabkan pertama, karena kurangnya 
kandidat memanfaatkan potensi media sosial. Kedua, masih kuatnya faktor 
sosiologis dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia 
untuk menentukan pilihannya. Ketiga, masih adanya ketimpangan akses 
telekomunikasi dan internet antar wilayah di Indonesia. 

Kondisi ini kemungkinan besar masih akan terjadi pada Pemilu 2019, jika 
kandidat tidak memaksimalkan potensi media sosial. Untuk itu, berikut 
beberapa rekomendasi terkait penggunaan media sosial dalam kampanye 
politik. Pertama, kandidat seharusnya dapat menggunakan sosial media 
tersebut secara interaktif untuk mendekatkan kandidat dengan pemilihnya. 
Dengan demikian, pemilih pun akan merasa dekat secara personal dengan 
kandidat dalam proses interaksi tersebut.

Kedua, mengemas materi kampanye yang menarik. Materi yang dikemas 
dengan berbobot dan mendidik, serta menarik akan mendorong pengguna 
media sosial untuk ikut memanfaatkan materi tersebut dan membuatnya 
viral. Hal ini kemudian berpotensi untuk dapat menarik perhatian media 
massa konvensional untuk memberitakannya, sehingga dapat menjangkau 
pemilih yang tidak menggunakan media sosial. 

Ketiga, mendorong pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi dan internet. Hal ini sangat penting dilakukan untuk 
pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia.
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Latar Belakang

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan 

Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. Dua dari tujuh belas 
tujuan SDGs berhubungan erat dengan stunting (kerdil). Mengakhiri 
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, 
serta mendorong pertanian yang berkelanjutan merupakan tujuan 
kedua SDGs. Sedangkan menjamin ketersediaan dan pengelolaan 
air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang menjadi 
tujuan keenam SDGs (Ermalena, 2017). 

Gambar 5.1. Target SDGs Indonesia 2015-2030

Sumber: sdg2030indonesia.org, 9/10.
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Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen mencapai 
pembangunan global SDGs. Dalam kerangka pembangunan tersebut, masalah 
pembangunan gizi masih menjadi pekerjaan menahun yang harus menjadi 
fokus bersama. Salah satu permasalahan pembangunan gizi yang mendesak 
untuk segera diselesaikan adalah stunting.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya 
asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan 
pertumbuhan pada anak akan lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar 
usianya (Kementerian Kesehatan, 2018).

Angka global stunting sangat tinggi dengan persebaran lebih dari 90 persen 
berada di Afrika dan Asia. Target global penurunan stunting adalah 40 persen 
pada tahun 2025 atau 3.9 persen per tahun. Faktanya, penurunan stunting 
secara global hanya 1.6 persen per tahun dengan penurunan paling lambat 
berada di Afrika (Trihono, dkk., 2015). 

Stunting di Indonesia sendiri menduduki peringkat empat besar dunia. 
Indonesia hanya lebih baik dari India, Pakistan, dan Nigeria (TNP2K, 2018). 
Jika kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, prevalensi stunting 
Indonesia hanya lebih rendah dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor 
Leste (Trihono, dkk., 2015). Sedangkan beberapa negara Asia Tenggara 
seperti Vietnam (23 persen), Malaysia (17 persen), Thailand (16 persen), 
dan Singapura (4 persen) sudah mencapai prevalensi stunting yang lebih baik 
(Kementerian Kesehatan, 2016). 

Gambar 5.2. Prevalensi Sunting Beberapa Negara  
di Asia Tenggara Tahun 2016

  
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2016.

Walaupun capaian penanganan stunting di Indonesia masih tertinggal 
dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, namun tren prevalensi 
stunting cenderung menunjukkan penurunan. Tercatat stunting di Indonesia 
36.8 persen pada tahun 2007 dan 27.5 persen pada tahun 2016 (Kementerian 
Kesehatan, 2018). 
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Hasil positif ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat 
prevalensi balita stunting masih tergolong ke dalam masalah kesehatan 
masyarakat jika prevalensinya 20 persen atau lebih. Artinya, capaian tersebut 
tetap menjadikan stunting balita di Indonesia menjadi masalah kesehatan 
masyarakat. 

Pentingnya penanganan komprehensif stunting tidak terlepas dari luasnya 
dampak yang ditimbulkan akibat stunting. Dampak buruk stunting terbagi 
menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak 
jangka pendek antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, 
gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan 
dampak jangka panjang stunting antara lain menurunnya kemampuan kognitif 
dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan 
risiko tinggi penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pemuluh 
darah, stroke, kanker, dan disabilitas pada usia tua (Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017). 

Lebih lanjut, semua dampak tersebut akan menurunkan kualitas sumber daya 
manusia, tingkat produktivitas, dan daya saing bangsa. Bahkan, stunting dapat 
mengakibatkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3 persen dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) per tahun atau sekitar Rp 300 triliun per tahun. Hal 
ini dikarenakan stunting menyebabkan pertumbuhan tak optimal dan dapat 
menurunkan kemampuan kognitif seseorang sehingga akan menghambat 
produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (Bappenas, 2018; Renyoet, 
B.S., et al., 2016). 

Tulisan ini akan membahas mengenai kasus stunting yang muncul di tahun 
2018 dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan 
prevalensi stunting. Selain itu, akan dilihat pula sejauh mana komitmen 
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam menangani masalah 
stunting mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik dan penentu 
nasib program pemberantasan stunting ke depan.

Urgensi Stunting Balita

Fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah stunting balita. Stunting balita 
menjadi sangat krusial karena kondisi ini akan mempengaruhi stunting pada 
masa remaja dan dewasa. Selain itu, stunting balita masih bisa dibantu dari 
sisi peluang tinggi badan karena pertumbuhan belum berhenti. Pertumbuhan 
akan berhenti pada usia 20 tahun untuk perempuan dan 30 tahun pada laki-laki. 
Selain itu, stunting balita jika tidak segera diperbaiki maka tidak hanya akan 
berdampak pada gagal pertumbuhan fisik saja, namun juga akan menghambat 
perkembangan kognitif/kemampuan intelektual. 

Dalam jangka panjang, stunting balita berdampak pada penurunan kualitas 
remaja, kesehatan reproduksi, kecerdasan, serta produktivitas kerja. Lebih 
jauh, stunting akan menggerogoti PDB Indonesia sebagai akibat produktivitas 
dan daya saing yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat 
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besarnya kasus stunting balita selama tahun 2018 lengkap dengan program 
penurunan stunting, serta komitmen calon presiden dan wakil presiden 
periode 2019-2024 terhadap isu stunting.

Stunting 2018

Potret stunting di Indonesia tahun 2018 dapat dilihat dalam Laporan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Dari laporan Riskesdas tersebut, 
dapat dikatakan ada perubahan yang cukup sigifikan dalam penurunan stunting. 
Diketahui dari Laporan Riskesdas 2013 bahwa prevalensi stunting di Indonesia 
masih berada pada angka 37.2 persen. Kondisi ini membaik berdasarkan data 
Riskesdas 2018, dimana prevalensi stunting menjadi 30.8 persen. Prevalensi 
terendah dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 17.7 persen dan tertinggi 
di Nusa Tenggara Timur dengan 42.6 persen (Kementerian Kesehatan, 2018).

Temuan prevalensi stunting tersebut hampir sama dengan data hasil 
Pemantauan Status Gizi (PSG) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2017. Berdasarkan Gambar 5.3, Nusa Tenggara Timur 
merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Sedangkan Bali 
merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah. Prevalensi stunting 
nasional tahun 2017 juga diketahui berada pada angka 29.7 persen.

Gambar 5.3. Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2017

Sumber: Kementerian Kesehatan 2018, dalam katadata.co.id, 1/10).

Selain data laporan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, 
beberapa media juga menyoroti kasus stunting yang terjadi di Indonesia selama 
tahun 2018. Berikut beberapa kasus stunting yang muncul di pemberitaan 
media online selama awal 2018 hingga saat ini. 
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Tabel 5.1. Masalah Stunting yang Muncul di Pemberitaan Media Online 
Tahun 2018

Tanggal Kejadian Sumber

25 Januari 
2018

Soal Stunting di Indonesia, Salah Satunya di Asmat Jawapos.com

25 Januari 
2018

300 Balita di Bondowoso Terkena Gizi Buruk Kbr.id

7 Februari 
2018

Angka Stunting Brebes Tertinggi di Jawa Tengah Brebesnews.co

14 Maret 
2018

13 Ribu Balita di Jepara Stunting News.metror-
vnews.com

16 Maret 
2018

Purbalingga Peringkat Ketiga Kasus Stunting Pada Anak di 
Jawa Tengah

Jatengprov.go.id

23 Maret 
2018

Summit Stunting 2018, Acara untuk Meneguhkan Komitmen 
Bersama Atasi Stunting

Jpp.go.id

6 April 2018 Fokus Pemerintah Atasi Stunting di 100 Kabupaten/Kota, 
Tidak Hanya Pemberian Makanan Tambahan Namun Juga 

Perbaikan Pola Hidup dan Kondisi Lingkungan

Kompas.com

7 April 2018 19.8 Persen Anak di DIY Stunting Krjogja.com
30 April 

2018
Pemerintah Kabupaten Magelang dan Foodbank Of Indone-

sia Menjalin Kerjasama untuk Atasi Stunting
Foodbankindone-

sia.org
15 Mei 
2018

Stunting Ditemukan di Salatiga Radarsemarang.
com

7 Juni 2018 17.000 Anak di DKI Jakarta Juga Menderita Stunting Merdeka.com
4 Juli 2018 Pemerintah Indonesia dan Presiden Bank Dunia Bahas 

Masalah Stunting
Kompas.com

4 Juli 2018 Bank Dunia Memberikan Pinjaman US$400 Juta untuk Men-
gatasi Stunting Anak

Cnnindonesia

4 Juli 2018 Bank Dunia Jadikan Indonesia Contoh Pengentasan Stunting Republika.co.id
5 Juli 2018 Kalla: Indonesia Ingin Keluar dari Peringkat 10 Besar Pend-

erita Stunting Terbanyak
Regional.kompas.

com
6 Juli 2018 Stunting Banyak Terjadi di NTB Cendananews.com

11 Juli 2018 Stunting di Langkat Tinggi Medanbisnisdaily.
com

16 Juli 2018 Stunting Jawa Barat Tembus 29.2 Persen Jabarekspres.com 
23 Juli 2018 Kesalahpahaman tentang Stunting pada Anak Masih Kerap 

Terjadi
Cnnindonesia.com

7 Agustus 
2018

Anak-Anak Stunting, Empat Kali Rawan Meninggal: Indone-
sia Peringkat Kelima

Wartakota.tribun-
news.com

13 Agustus 
2018

Pemkot Cimahi Kerahkan Ahli Gizi untuk Atasi Stunting Pikiran-rakyat.com

21 Agustus 
2018

Bertemu Bill & Melinda Gates Foundation, Bappenas Bahas 
Stunting

Ekonomi.kompas.
com

16 Septem-
ber 2018

Menkes: Pencegahan Stunting Dilakukan Lintas Kementerian Liputan6.com

19 Septem-
ber 2018

5 Pilar Atasi Stunting di Indonesia Liputan6.com

19 Septem-
ber 2018

9 Juta Anak RI Alami Stunting Finane.detik.com
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Tanggal Kejadian Sumber

19 Septem-
ber 2018

Bank Dunia: Stunting Jadi Anaman di RI Liputan6.com

19 Septem-
ber 2018

Kurangi Stunting, RI Dapat Uang Rp 5.8 T dari Bank Dunia Finance.detik.com

20 Septem-
ber 2018

Tren Stunting di Indonesia Menurun Nasional.kontan.
co.id

11 Oktober 
2018

Ibu Malas Makan Ikan Bikin Angka Stunting di Indonesia 
Tinggi

Suara.com

12 Oktober 
2018

Indonesia Kaya Ikan tapi Stunting Masih Tinggi, Cek Sebabn-
ya

Liputan6.com

21 Oktober 
2018

Stunting, PR Besar Indonesia untuk Tingkatkan Modal Ma-
nusia

Kompas.com

1 November 
2018

Cegah Stunting, Ibu Diminta Deteksi Gizi Anak Hingga Usia 
6 Tahun

TribunLampung.
co.id

2 November 
2018

Ahli Gizi Sebut 9 Juta Anak Indonesia Kena Stunting Merdeka.com

3 November 
2018

Stunting Bayangi Anak-Anak Indonesia Sindonews.com

6 November 
2018

Indonesia Negara Paling Dermawan di Dunia Ekonomi.kompas.
com

6 November 
2018

Ketum Dharma Pertiwi: Pemerintah Fokus dalam Pencega-
han Stunting Anak

Barometermedan.
net

Sumber: berbagai media online, diolah.

Masalah yang disorot oleh media terkait stunting terdiri dari besarnya 
masalah stunting yang tidak hanya terjadi di level nasional namun juga di 
beberapa daerah, bentuk penanganan stunting, sampai berita mengenai 
suntikan modal dari Bank Dunia untuk program penurunan stunting. Tabel 5.1 
menginformasikan bahwa kasus stunting di Indonesia juga menjadi sorotan 
media. Hal ini menandakan bahwa masalah ini merupakan masalah penting 
untuk segera diselesaikan. Sorotan dari media diharapkan dapat meningkatkan 
perhatian semua pemangku kepentingan terkait untuk segera memperbaiki 
stunting di Indonesia. Untuk dapat memahami kasus stunting, maka sangat 
penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kondisi stunting 
balita.

Faktor Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi, tidak hanya melibatkan faktor 
gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Berikut kerangka 
pembahasan terkait stunting di Indonesia yang merupakan modifikasi dari 
“Logical Framework of the Nutritional Problems” dari United Nations Children’s 
Fund (Unicef) tahun 2013.
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Gambar 5.4. Kerangka Pembahasan Stunting di Indonesia Tahun 2018
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Sumber: Logical Framework of the Nutritional Program Unicef 2013 dalam Badan Penelitian dan Pengembangan, 2015.

Gambar 5.4. menginformasikan bahwa faktor asupan makanan merupakan 
penyebab langsung stunting. Hal ini semakin menegaskan bahwa penanganan 
yang hanya fokus terhadap aspek kesehatan tidak akan dapat memberikan 
perbaikan jangka panjang. Perlu juga melihat faktor penyebab tak langsung 
dan faktor penyebab dasar yang tidak akan mungkin dapat dicapai hanya oleh 
instansi kesehatan.

Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia

Komitmen penanggulangan stunting di Indonesia sudah terlaksana bahkan 
sebelum era Joko Widodo (Jokowi) –Jusuf Kalla (JK). Penanganan gizi 
buruk menjadi salah satu program aksi bidang kesehatan. Selain itu, program 
aksi bidang non-kesehatan juga mendukung penurunan prevalensi stunting. 
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program penyediaan beras 
murah bagi keluarga miskin merupakan aspek non-kesehatan yang dirancang 
untuk menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, masalah akses air bersih 
dan ketahanan pangan juga masuk ke dalam program aksi Pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. 

Pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen yang sama terkait stunting yang 
dijabarkan melalui dua misi pembangunan terkait pembangunan kesehatan 
dan gizi, yaitu melalui misi 4 dan 5. Misi tersebut adalah mewujudkan kualitas 
hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta mewujudkan 
bangsa yang berdaya saing. Komitmen ini juga terdeskripsikan dalam poin 
5 dari 9 agenda pembangunan nasional yaitu meningkatkan kualitas hidup 
manusia Indonesia (Bappenas, 2015). Lebih lanjut, komitmen pemerintah 
terhadap permasalahan stunting juga tercermin dari masuknya isu penurunan 
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stunting ke dalam tiga area fokus prioritas masalah kesehatan Rapat Kerja 
Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018).

Terkait upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah di tingkat nasional 
telah mengeluarkan beberapa kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat 
mengurangi prevalensi stunting. Berikut beberapa kebijakan dan regulasi 
tersebut (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017):

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 
menyebutkan bahwa pada tahun 2019, 100 persen rakyat Indonesia 
terpenuhi kebutuhan layanan air minum dan sanitasi yang layak.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 terkait 
target penurunan stunting menjadi 28 persen tahun 2019.

3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 yang dikeluarkan oleh 
Bappenas.

4. Undang-Undang (UU) No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 2012 tentang Air Susu Ibu 
Eksklusif.

6. Peraturan Presiden (Perpres) No.42 tahun 2013 tentang Gerakan 
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No.450/Menkes/SK/IV 
tahun 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada 
Bayi di Indonesia.

8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15 tahun 2013 tentang 
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air 
Susu Ibu.

9. Permenkes No.3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM).

10. Permenkes No.23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam Rangka 
Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK) tahun 2013.

Berdasarkan beberapa kebijakan dan regulasi tersebut, berikut program 
kerja yang telah dilaksanakan pemerintah sebagai turunan atas kebijakan dan 
regulasi yang sudah dibuat.

Program yang Sudah Berjalan

Kerangka intervensi stunting yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
terbagi menjadi dua aspek, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif 
(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).
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Kerangka pertama adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini 
diharapkan dapat berkontribusi terhadap 30 persen penurunan stunting. 
Sektor kesehatan berperan dalam melaksanakan kerangka ini. Intervensi 
semacam ini bersifat jangka pendek dan dapat dibagi menjadi tiga bagian.

a. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, terdiri dari kegiatan 
pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi 
kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan 
asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi cacingan pada 
ibu hamil, dan melindungi dari malaria.

b. Intervesi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, 
dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusu 
dini (IMD) terutama pemberian kolostrum serta mendorong ASI eksklusif.

c. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 
bulan, meliputi kegiatan mendorong penerusan pemberian ASI hingga 
anak/bayi berusia 23 bulan, pemberian makanan tambahan bagi bayi 
yang sudah berusia 6 bulan, menyediakan obat cacing, menyediakan 
suplementasi zink, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi 
lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kerangka kedua adalah intervensi gizi sensitif. Kerangka ini dilaksanakan 
oleh sektor di luar kesehatan dan berkontribusi sebanyak 70 persen terhadap 
intervensi stunting. Terdapat dua belas kegiatan yang dapat berkontribusi 
terhadap penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik.

1. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.

2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.

3. Melakukan fortifikasi (penambahan gizi pada makanan dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pangan masyarakat) bahan pangan. 

4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana 
(KB).

5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).

7. Memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua.

8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat.

10. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada 
remaja.

11. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
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Selain program-program tersebut, pemerintah juga telah membuat 
terobosan rencana aksi intervensi stunting melalui usulan Tim Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan dalam Rapat Pleno, 12 Juli 2017.

Gambar 5.5. Usulan Kerangka Waktu untuk Rencana Aksi Intervensi 
Stunting

 2018 
Memaksimalkan 

pelaksanaan 
program terkait 
stunting di 100 
kab/kota untuk 
koordinasi dan 

pelaksanaan dari 
pilar penanganan 

stunting 

2019 2020 2021 
Memperluas 
program dan 

kegiatan nasional 
yang ada ke 160 
kab/kota untuk 
koordinasi dan 

pelaksanaan dari 
pilar penanganan 

stunting 

Memperluas 
program dan 

kegiatan nasional 
yang ada ke 390 
kab/kota untuk 
koordinasi dan 

pelaksanaan dari 
pilar penanganan 

stunting 

 

Memperluas 
program dan 

kegiatan nasional 
yang ada ke 514 
kab/kota untuk 
koordinasi dan 

pelaksanaan dari 
pilar penanganan 

stunting 

 
Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017.

Menjaga Sinyal Positif Penurunan Prevalensi Stunting

Program-program pemerintah terkait stunting baik yang sudah dilaksanakan 
ataupun masih merupakan rancangan kerja pemerintah merupakan bukti 
bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi masalah stunting. 

Program yang sudah ada juga memperlihatkan bahwa penanganan stunting 
tidak hanya fokus terhadap aspek kesehatan saja, namun telah memperhatikan 
aspek ekonomi, sanitasi, pola asuh, dan aspek pencegahan melalui edukasi 
dengan sasaran remaja. Fakta ini dapat merupakan sinyal positif dari 
keberhasilan penanggulangan stunting Indonesia. Sinyal positif ini harus 
terus dijaga dengan cara terus melalukan perbaikan-perbaikan program, 
baik dari aspek penyusunan program, pemantauan implementasi program, 
sampai evaluasi program. Berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 
pemerintah untuk proses perbaikan.

Pertama, terkait poin 10 program edukasi kesehatan seksual dan reproduksi 
gizi remaja. Program ini sangat bagus sebagai bentuk program jangka panjang 
dengan sasaran remaja. Ke depan, program ini harusnya dapat terintegrasi 
dalam kurikulum pendidikan di sekolahan sehingga pengetahuan, sikap, dan 
perilaku masyarakat terhadap isu kesehatan seksual dan reproduksi, terutama 
terkait gizi remaja akan lebih baik. 

Selama ini, fokus program gizi hanya menyasar ibu hamil dan balita saja. 
Padahal, sangat penting juga melihat gizi remaja sebagai investasi jangka 
panjang. Sebagai contoh, pemberian zat besi hanya diberikan kepada ibu 
hamil saja. Padahal, kondisi kesehatan ibu hamil salah satunya merupakan 
cerminan kondisi kesehatan mereka sewaktu remaja. Kita ambil contoh saja 
terkait kasus anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil sangat mungkin 
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terjadi sebagai akibat anemia yang diderita saat masih remaja. Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan pemberian zat besi 60 mg/hari 
sebanyak 2 kali setiap minggu selama tiga bulan berturut-turut setiap tahun 
bagi remaja usia 12-18 tahun (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2011).

Kedua, terkait poin 11 program jaminan sosial tunai bersyarat bagi ibu hamil 
dan keluarga dengan balita. Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan 
sejalan dengan kondisi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stunting 
adalah faktor ekonomi. Namun, program bantuan yang bersifat tunai rawan 
tidak tepat sasaran. Maksud dari program jelas untuk peningkatan gizi balita 
bahkan mulai dari masa kehamilan. 

Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa bantuan tersebut akan digunakan 
sebagaimana mestinya. Fakta dari datadata Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) tahun 2016 didapatkan bahwa 40 persen rumah tangga miskin 
cenderung memiliki persentase pengeluaran per kapita yang lebih tinggi untuk 
rokok dibandingkan dengan pengeluaran padi-padian, terlebih pengeluaran 
untuk lauk pauk. Bantuan non-tunai diharapkan lebih bisa mengontrol 
penggunaan dana bantuan untuk perbaikan gizi keluarga, terutama gizi ibu 
dan balita.

Ketiga, masalah kolaborasi. Pada paparan sebelumnya telah disebutkan bahwa 
intervensi gizi spesifik hanya berperan 30 persen terhadap masalah stunting. 
Sisanya, ditentukan oleh intervensi gizi sensitif yang sangat bergantung 
kepada koordinasi sektor kesehatan dengan sektor non-kesehatan lain yang 
terkait. Berikut beberapa lembaga yang masuk dalam pendekatan multisektor 
penurunan stunting terintegrasi: 

Gambar 5.6. Pendekatan Multisektor dalam Penurunan Stunting 
Terintegrasi

 Intervensi Gizi Spesifik 

Kementerian Kesehatan 

-Suplementasi gizi makro dan mikro 

-Promosi ASI Eksklusif dan MP-ASI 

-Surveilans gizi 

-Kampanye gizi seimbang 

-Kelas ibu hamil 

-Obat cacing 

-Penanganan kekurangan gizi 

-JKN 

Faktor Pendukung 

Kemenko PMK 

Bappenas 

Kemdagri (Advokasi Pemda, NIK, Akta Lahir) 

Kemendes PDTT (Dana Desa) 

Intervensi Gizi Sensitif 

Kementerian PU&PR 

Kemtan 

BPOM 

Kemenag 

KKP 

PPPA 

BKKBN 

Kemsos 

Kemperin 

Kemdikbud 

Air bersih dan sanitasi 

Ketahanan pangan 

Keamanan pangan 

Bimbingan perkawinan 

Pemasaran & promosi hasil kelautan 

Sosialisasi gizi anak & keluarga 

Kespro, Bina Keluarga Balita 

Bantuan pangan, PKH 

Fortifikasi produk pangan 

PAUD, parenting, UKS 

Sumber: Sardjoko, Subandi, 2018
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Gambar 5.6 menunjukkan bahwa sebenarnya pembagian peran dan lintas 
sektor yang terlibat dalam penurunan prevalensi stunting sudah sangat jelas. 
Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana seluruh sektor terkait 
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik sehingga hasil maksimal akan 
tercapai. Dalam pelaksanannya, pelibatan lintas sektor semacam ini sangat 
membutuhkan koordinator untuk memperlancar proses koordinasi. Peraturan 
Presiden No.42 tahun 2013 tetang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 
Gizi menyatakan bahwa Tim Pengarah gerakan diketuai oleh Menteri 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Oleh karena 
itu, Kementerian PMK harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk 
menggerakkan dan menyatukan program lintas kementerian/lembaga.

Lebih jauh, koordinasi harus dibangun tidak hanya pada saat masing-masing 
lembaga sudah memiliki program masing-masing. Namun, koordinasi harus 
dimulai saat sebelum perancangan program dimulai agar dapat dicapai 
keselarasan program antar lembaga. Selain itu, hal ini akan menjamin 
bahwa antar kementerian/lembaga memiliki satu tujuan yang sama dan 
rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama tersebut. Jangan sampai ada 
kementerian/lembaga yang merasa ditinggal/tidak dilibatkan dalam prosesnya. 

Koordinasi yang baik seharusnya tidak hanya terjadi di level nasional saja, 
namun harus dapat menjangkau level daerah/lokal. Selanjutnya, pemerintah 
daerah lah yang bertugas melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai 
program sehingga akan tercipta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang 
berdaya jelas akan menjamin adanya keberlangsungan program sampai di 
tingkat daerah. 

Terkait dengan keberlangsungan, pemerintah juga harus memikirkan 
bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik. Prosesnya seperti 
apa dan pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab melakukan pelaporan 
kegiatan. Harus ada struktur yang jelas terkait kegiatan monitoring dan 
evaluasi agar program yang bagus dari segi perencanaan tetap bagus saat 
dilaksanakan.

Keempat, terkait disparitas permasalahan antar wilayah. Data menunjukkan 
bahwa kasus stunting sangat beragam antar provinsi di Indonesia. Terdapat 
provinsi dengan kasus stunting sangat tinggi, namun ada provinsi dengan 
aksus stunting rendah. Fakta ini sudah ditangkap oleh pemerintah dengan 
hadirnya prioritas penyelesaian stunting dimulai dari 100 kabupaten/kota yang 
akan menjadi fokus program di tahun 2018. Penentuan 100 kabupaten/kota 
berdasarkan prevalensi stunting serta tingkat kemiskinan wilayah. Langkah ini 
sudah benar karena menunjukkan penanganan masalah berdasarkan prioritas.

Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah harus memaksimalkan peran 
pemerintah daerah karena kasus stunting sangat dipengaruhi oleh sosial budaya 
masyarakat setempat. Tingginya kasus stunting di satu provinsi akan sangat 
berbeda dengan provinsi lain. Faktor penyebab/determinan stunting dapat 
berbeda antar wilayah sehingga diperlukan intervensi lebih dari pemerintah 
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daerah. Harapannya pemerintah daerah lebih memahami permasalahan lokal 
daerah masing-masing.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang dapat kita jadikan 
contoh dalam penanganan stunting. Berdasarkan Data Dinas Kesehatan 
Provinsi Gorontalo, prevalensi stunting balita turun dari 40.7 persen (2015) 
menjadi 24.8 persen (2017). Selama tiga tahun berturut-turut, Gorontalo 
berhasil menurunkan prevalensi stunting berkat suksesnya beberapa kegiatan 
inovasi yang telah dilaksanakan. Beberapa program tersebut antara lain 
pengintegrasian intervensi pada sasaran 1.000 HPK, membuat kebijakan lintas 
sektor yang terintegrasi, penguatan program Pekan Sayang Ibu Anak, serta 
Penguatan Posyandu dan Pos Gizi. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa 
program yang memang didanai dari dana desa, seperti Program Pos Gizi Desa 
(Pritasari, Kirana, 2018).

Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak selamanya kasus 
stunting disebabkan oleh kemiskinan. Hasil rilis Kemenkominfo Agustus 2018 
menyebutkan bahwa stunting tidak hanya dialami oleh keluarga miskin saja, 
namun juga dialami keluarga yang berada pada 40 persen tingkat kesejahteraan 
sosial dan ekonomi (kominfo.go.id, 5/10). Fakta ini harus menjadi perhatian 
pemerintah dalam fokus pelaksanaan program karena faktor kemiskinan 
tidak lagi menjadi fokus penyebab, namun lebih kepada pola asuh dan tingkat 
pengetahuan orang tua/pengasuh. Daerah dengan tingkat stunting tinggi 
pada kelompok menengah ke atas harus membuat terobosan, misalnya saja 
program penyuluhan gizi balita dilaksanakan dengan sasaran para pengasuh. 
Pengasuh berperan besar dalam menentukan apakah anak yang mereka asuh 
mendapatkan asupan gizi yang baik atau tidak, terutama bagi anak dengan 
orang tua bekerja.

Lebih jauh, berhasil atau tidaknya penanganan kasus stunting salah satunya 
ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Tidak akan mungkin lahir sebuah 
program yang pro-gizi anak jika pemimpin tidak memiliki visi-misi ke arah 
sana. Visi-misi pemimpin sangat penting sebagai acuan program apa saja 
yang akan ada selama masa kepemimpinannya. Visi dan misi para pemimpin 
ini juga dapat menunjukkan gambaran komitmen pasangan calon terkait 
penanggulangan masalah stunting. Bagian berikut akan membahas tentang 
komitmen pasangan calon presiden-wakil presiden periode 2019-2024 untuk 
menangani permasalahan stunting. 

Komitmen Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

Terdapat dua kandidat dalam Pemilu Presiden dan Calon Presiden yang 
akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Pada bulan September 2018 lalu, 
masing-masing kandidat telah mengeluarkan visi-misi untuk Indonesia 2019-
2024. Berikut gambaran visi-misi masing-masing kandidat terkait masalah 
stunting.
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Tabel 5.2. Gambaran Program Kerja Calon Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 
terkait Masalah Stunting*

Faktor Penyebab Stunt-
ing Joko Widodo-Ma’ruf Amin Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Penyebab 
langsung

Kurangnya 
asupan gizi

Mempercepat pemberian jaminan 
asupan gizi sejak dalam kandungan

- Memperbaiki kualitas gizi
- Mendorong peningkatan produksi dan 

konsumsi protein yang berasal dari 
susu, telur, ikan, dan daging untuk 
memperbaiki pasokan gizi nasional

Penyakit 
terutama 
infeksi

Memperkuat promotif dan preventif 
dengan gerakan hidup sehat, serta 
pengawasan kualitas obat dan ma-
kanan yang dikonsumsi masyarakat

Penyebab tak 
langsung

Ketahanan 
pangan

Meningkatkan kesejahteraan petani 
melalui peningkatan produksi yang 
dilakukan dengan memfasilitasi 
percepatan adopsi inovasi teknolo-
gi budi daya dan pascapanen, 
mengembangkan aspek agrobisnis 
yang dapat meningkatkan penda-
patan petani, serta mendorong ter-
jadinya konsolidasi kelompok tani 
menjadi besar sehingga memiliki 
daya saing yang kuat

- Melakukan industrialisasi pertanian di 
pedesaan sehingga tercipta pusat-pu-
sat pertumbuhan ekonomi baru yang 
tersebar untuk mengurangi kemiskinan 
dan mengurangi kesenjangan antara 
kota-desa, pedalaman-pesisir, serta 
Jawa-luar Jawa

- Menjaga harga kebutuhan pokok yang 
stabil dan terjangkau

- Mewujudkan swasembada pangan 
dengan mencetak 2 juta hektar lahan 
baru bagi peningkatan produksi pan-
gan, terutama beras, jagung, sagu, ke-
delai, dan tebu

- Mendorong peningkatan produksi dan 
konsumsi protein yang berasal dari 
susu, telur, ikan, dan daging untuk 
memperbaiki pasokan gizi nasional

Pola asuh, 
pola makan

Memperbaiki pola asuh keluarga Meningkatkan Komikasi, Informasi, Edu-
kasi (KIE) tentang ketahanan keluarga 
termasuk tata cara pengasuhan anak un-
tuk menghasilkan generasi muda yang 
berkualitas

Kesehatan 
lingkungan 
dan pelay-
anan keseha-
tan

- Memperbaiki fasilitas air bersih 
dan sanitasi lingkungan yang men-
dukung tumbuh kembang anak

- Percepatan pemerataan pemban-
gunan infrastruktur dasar, teru-
tama perbaikan sanitasi melalui 
program setiap rumah tangga me-
miliki jamban untuk meningkatkan 
kualitas hidup sehat

- Meningkatkan akses warga miskin 
di seluruh pelosok untuk menda-
patkan bantuan kesehatan (PBI 
JKN-KIS)

- Mengembangkan infrastruktur 
perkotaan termasuk infrastruktur 
air bersih serta pengolahan lim-
bah/sampah

- Memperbaiki pelayanan dasar bagi 
warga desa, seperti air bersih, sani-
tasi, dan listrik desa

- Meningkatkan pelayanan kesehatan 
yang berkualitas, adil, dan merata 
melalui peningkatan sarana dan prasa-
rana, kesejahteraan tenaga kesehatan, 
serta memastikan ketersediaan obat di 
fasilitas pelayanan kesehatan, baik di 
RS maupun di puskesmas

- Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, 
dan sanitasi masyarakat dalam men-
gatasi ancaman stunting (gizi buruk) 
dengan mendorong gerakan nasional 
“Sedekah Putih”, sebuah program yang 
bertujuan meningkatkan pengetahuan 
ibu tentang asupan gizi anak dalam 
rangka mengatasi anak kekurangan 
gizi/stunting, serta menghidupkan 
kembali semangat gotong royong dan 
solidaritas sosial di tengah masyarakat

- Memperkuat tata kelola Sistem Ja-
minan Kesehatan Nasional (JKN) dan 
mencegah defisit BPJS

Penyebab 
dasar

Pendidikan - Melanjutkan reformasi sistem pen-
yaluran bantuan sosial seperti Kar-
tu Indonesia Pintar (KIP)

- Memperbaiki pola asuh keluarga

Meningkatkan (Komunikasi, Informasi, 
Edukasi) KIE tentang ketahanan keluarga 
termasuk tata cara pengasuhan anak un-
tuk menghasilkan generasi muda yang 
berkualitas

*Visi-Misi dan Program Kerja masih dapat berubah sampai Debat Kandidat I.
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Faktor Penyebab Stunt-
ing Joko Widodo-Ma’ruf Amin Prabowo Subianto-Sandiaga 

Uno
Kemiskinan - Melanjutkan reformasi sistem penyalu-

ran bantuan sosial seperti KIP, Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Na-
sional-Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN-
KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), 
Bantuan Pangan Non-tunai sehingga leb-
ih sederhana, transparan, tepat sasaran, 
terintegrasi, serta memperhatikan pen-
ciptaan multiplier bagi ekonomi Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- Memperkuat Program Keluarga Harapan 
melalui peningkatan besaran manfaat 
dengan target sasaran yang tepat.

- Perluasan sasaran Bantuan Pangan Non-
tunai secara bertahap

- Peningkatan penghasilan dengan ske-
ma insentif pembiayaan melalui skema 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit ultra-
mikro dan dana bergulir, serta upaya 
pendampingan yang berkelanjutan 
dalam kelompok usaha bersama

- Pemenuhan kebutuhan keluarga berba-
sis komunitas melalui pengembangan 
usaha industri rumahan

- Pendidikan literasi finansial dan pe-
ngelolaan keuangan keluarga

- Fasilitas program investasi inklusif untuk 
keuangan keluarga

- Memperkuat tata kelola Sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dan mencegah defisit BPJS

- Melakukan industrialisasi perta-
nian di pedesaan sehingga ter-
cipta pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru yang tersebar un-
tuk mengurangi kemiskinan dan 
mengurangi kesenjangan antara 
kota-desa, pedalaman-pesisir, 
serta Jawa-luar Jawa

- Menjaga harga kebutuhan pokok 
yang stabil dan terjangkau

Disparitas - Perluasan sasaran Bantuan Pangan Non-
tunai secara bertahap

- Meningkatkan akses warga miskin di se-
luruh pelosok untuk mendapatkan ban-
tuan kesehatan (PBI JKN-KIS)

- Percepatan pemerataan pembangunan 
infrastruktur dasar

- Mengembangkan infrastruktur 
pendukung di daerah terpencil, 
perbatasan, dan pulau-pulau ke-
cil, serta pulau terluar.

- Meningkatkan pelayanan kes-
ehatan yang berkualitas, adil, dan 
merata melalui peningkatan sara-
na dan prasarana, kesejahteraan 
tenaga kesehatan, serta memasti-
kan ketersediaan obat di fasilitas 
pelayanan kesehatan, baik di RS 
maupun di puskesmas

Sosial budaya - Memfasilitasi peran perempuan/ibu 
dalam penguatan ekonomi keluarga

- Meningkatkan pelibatan perempuan/ibu 
dalam menjaga tumbuh kembang anak 
serta pendidikan karakter dalam kelu-
arga

Kebijakan 
pemerintah

- Menata hubungan kerja pemerintah pu-
sat dan daerah, mulai dari proses per-
encanaan, penganggaran, dan bantuan 
keuangan sampai pembinaan dan pen-
gawasan

- Meningkatkan fungsi pembinaan dan 
pengawasan pemerintah pusat terhadap 
daerah, terutama dalam hal penyeleng-
garaan urusan pemerintahan, pengelo-
laan keuangan daerah, dan pelayanan 
pada masyarakat

Meningkatkan anggaran Kepen-
dudukan, KB, dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) baik di tingkat 
nasional dan daerah

Politik Berkomitmen Berkomitmen 
*Visi-Misi dan Program Kerja masih dapat berubah sampai Debat Kandidat I.
Sumber: Visi-Misi dan Program Kerja Calon Presiden-Wakil Presiden 2019-2024, diolah.
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa kedua pasangan kandidat sama-sama memiliki 
komitmen yang kuat terkait masalah stunting. Hal ini terlihat dari program 
kerja kedua kandidat yang sudah fokus terhadap penanggulangan stunting. 
Program kerja yang disusun sudah berdasarkan kerangka konsep pembahasan 
stunting di Indonesia yang terdapat pada Gambar 5.2. Selain itu, kedua 
pasangan kandidat juga nampak sudah melihat bahwa stunting merupakan 
permasalahan lintas sektoral yang tentu saja tidak dapat diselesaikan hanya 
dengan mengandalkan sektor kesehatan saja. Hal ini sesuai dengan teori 
bahwa aspek kesehatan/intervensi gizi spesifik hanya mampu menyelesaikan 
30 persen permasalahan stunting di Indonesia.

Fakta bahwa kedua pasangan kandidat memiliki fokus perhatian yang sama 
tentang stunting menjadikan masyarakat Indonesia dapat sedikit lega. 
Hal ini dikarenakan siapa pun nantinya yang terpilih menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden 2019-2024, masalah stunting sama-sama akan mendapatkan 
prioritas. Walaupun sama-sama memiliki prioritas terhadap masalah stunting, 
terdapat beberapa aspek yang membedakan program penanganan stunting 
antar kedua kandidat. 

Pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki keunggulan dalam hal pencegahan 
penyakit infeksi dan aspek sosial budaya. Pasangan ini mencantumkan aspek 
promotif dan preventif dengan gerakan hidup sehat, serta pengawasan 
obat dan makanan sebagai salah satu cara pencegahan penyakit, terutama 
penyakit infeksi. Hal ini patut untuk diapresiasi mengingat selama ini baik 
aspek promotif dan preventif tidak begitu popular dibandingkan dengan aspek 
kuratif dan rehabilitatif. 

Tampilnya program ini juga membawa angin segar bagi pembiayaan kesehatan 
Indonesia ke depan mengingat jika gerakan promotif dan preventif gencar 
digaungkan, maka program ini akan dapat mengurangi jumlah prevalensi 
suatu penyakit. Secara otomatis beban negara juga akan menurun, sehingga 
pembiayaan BPJS Kesehatan yang digembar-gemborkan defisit minimal akan 
berkurang.

Selain aspek promotif dan preventif, pasangan Jokowi-Ma’ruf juga memiliki 
perhatian terhadap aspek sosial budaya masyarakat yang tidak disorot oleh 
pasangan Prabowo-Sandi. Stunting jelas melibatkan aspek sosial-budaya 
dalam prosesnya. Stunting yang dialami oleh golongan ekonomi menengah ke 
bawah dapat terjadi sebagai akibat kurangnya daya tawar perempuan dalam 
keluarga. Budaya patriarki yang dianut mayoritas masyarakat kita menjadikan 
laki-laki/suami sebagai penentu terbesar dalam kehidupan keluarga, termasuk 
dalam hal pengaturan pengeluaran keluarga. 

Program penguatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga akan 
mendorong perempuan untuk lebih memiliki daya tawar dalam keluarga. 
Perempuan yang memiliki daya tawar dalam keluarga diharapkan akan mampu 
memberikan masukan positif terkait pengeluaran keluarga terutama dalam 
pemenuhan kebutuhan gizi balita/anak. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari berbagai paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
penanganan stunting di Indonesia sudah berjalan sesuai rencana. Dalam 
rancangan program yang ada, pemerintah telah melibatkan berbagai 
kementerian/lembaga untuk penanganan stunting. Namun, masih terdapat 
beberapa hal yang perlu diperbaiki baik oleh pemerintahan saat ini maupun 
kandidat presiden-wakil presiden 2019-2024. Berikut beberapa masukan 
terkait penanganan stunting di Indonesia:

1. Baik pemerintah maupun kandidat yang nantinya terpilih harus 
memberikan fokus perhatian program perbaikan gizi tidak hanya kepada 
ibu hamil dan balita saja, namun juga meluas kepada gizi remaja. Hal ini 
dikarenakan investasi kualitas ibu dan bayi/balita sangat ditentukan oleh 
kualitas gizi remaja. Program 1.000 HPK bagus untuk dijadikan fokus 
perhatian, namun jangan meniadakan pentingnya investasi jangka panjang 
dengan memperbaiki status gizi remaja, salah satunya prevalensi remaja 
anemia.

2. Program bantuan yang selama ini sudah didistribusikan sangat bermanfaat 
untuk para penerima manfaat. Namun, untuk lebih memaksimalkan 
berbagai jenis bantuan tersebut alangkah baiknya pemerintah harus 
segera mengimplementasikan bantuan non-tunai agar penggunaannya 
dapat lebih dikendalikan sesuai tujuan program.

3. Pelibatan lintas kementerian/lembaga dalam penanganan stunting harus 
dilakukan tidak hanya pada saat implementasi program saja. Jangan 
sampai masing-masing kementerian/lembaga seolah berjalan sendiri-
sendiri, padahal memiliki tujuan yang sama walaupun tidak secara 
langsung. Koordinasi dan kolaborasi harus dimulai pada saat proses 
perencanaan agar seluruh pihak terkait memiliki rasa kepemilikan yang 
sama terhadap suatu program. Wujud koordinasi dapat berupa rapat kerja 
rutin bersama antar lembaga/kementerian terkait sampai monitoring dan 
evaluasi bersama program yang sedang dan sudah berlangsung. 

4. Pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan stunting. Disparitas 
prevalensi stunting menjadi faktor penyebab pentingnya peran pemerintah 
daerah untuk terlibat secara aktif dalam proses penanganan stunting. 
Disparitas yang tinggi serta faktor sosial budaya dan latar belakang 
ekonomi yang berbeda menjadikan strategi intervensi yang berbeda pula. 
Diperlukan identifikasi faktor penyebab stunting untuk setiap wilayah dan 
pelibatan masyarakat dalam program pemerintah.

5. Pelibatan masyarakat sipil dan pihak swasta dalam upaya penurunan 
prevalensi stunting agar dapat tercapai sinergisitas dan saling melengkapi 
kolaborasi penanganan stunting.

6. Fokus penanganan sudah saatnya berubah dari paradigma kuratif dan 
rehabilitatif menjadi promotif dan preventif. Paradigma promotif dan 
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preventif akan menjadikan menurunnya pembiayaan kesehatan dan 
tingkat kesakitan, sehingga akan mencetak sumber daya manusia yang 
lebih berkualitas.
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PROFIL LEMBAGA

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik 
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 
2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII 
merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber 
dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk 
masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan 
sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas 
pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan 
di Indonesia. 

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi 
beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang demokratis. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada 
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka 
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. 

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-
masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, 
TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan 
publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah 
penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok 
kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum 
diskusi bulanan (The Indonesian Forum).
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RISET DAN PROGRAM

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu 
fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat 
pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan 
ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin 
meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan 
kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti 
ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi 
pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif dalam 
proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi 
sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada 
masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan 
demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan 
ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah. Divisi Riset Kebijakan 
Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi 
ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil 
kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan 
keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan 
Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi 
Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah 
Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses 
pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah 
Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan 
memiliki dasar akademik yang kuat.
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Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis 
normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan 
khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan 
Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, 
antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik 
dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya 
Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah 
Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion 
(FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya 
akan dibahas.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak 
lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah 
daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah 
tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan 
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 
pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah 
dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta 
aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII 
tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (policy assessment) yang akan 
ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti 
meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang 
TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan 
bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan 
prinsip-prinsip Open Government pada umumnya, dalam rangka meningkatkan 
partisipasi warga dalam proses kebijakan. 

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan 
untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi 
dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) Analisis 
Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning 
Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat 
dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan 
bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk 
memperbaiki pembangunan bidang- bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan 
Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan 
masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, 
perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang 
ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

Evaluasi

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM 

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif 
terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang 
TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek 
atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting 
dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi jangka menengah dilakukan 
untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau 
program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat 
dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program 
selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir 
periode proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan 
keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media 
bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para 
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, 
akademisi, dan media. Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah 
tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh 
migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 
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Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan 
mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala 
TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku 
kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, 
khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap 
akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering 
tanpa solusi.
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Di tengah maraknya tahun politik di 2018 ini, The Indonesian Institute, 
Center for Public Policy Research (TII) ikut berkontribusi dalam mengangkat 
dan menanggapi isu-isu kebijakan yang kami nilai penting untuk dianalisis lebih 
jauh sebagai bagian dari isu-isu yang ramai dibicarakan oleh publik dalam publikasi 
tahunan kami, INDONESIA 2018. Tahun ini, kami mengangkat lima topik yang 
meliputi aspek politik, Hak Asasi Manusia (HAM), ekonomi, serta sosial.

Di bidang politik dan HAM, INDONESIA 2018 mengangkat topik tentang 
calon anggota legislatif (caleg) penyandang disabilitas dan keikutsertaan mereka 
dalam Pileg 2019. Topik politik lain yang kami angkat di laporan tahunan kali ini 
adalah mengenai dukungan kepala daerah ke petahana pada Pilpres 2019. Kami 
juga menyorot soal penggunaan media sosial dalam kampanye politik, khususnya 
di masa Pilkada Serentak tahun ini. 

Di bidang ekonomi, INDONESIA 2018 menyorot tentang kondisi kebebasan 
ekonomi di Indonesia. Sementara, terkait isu sosial, khususnya kesehatan 
masyarakat, TII mengangkat permasalahan stunting balita yang masih menjadi 
masalah serius yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 2018. 

Semoga INDONESIA 2018 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin 
oleh berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan publik di Indonesia. Kami juga 

kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di 
Indonesia. 

Adinda Tenriangke Muchtar  
Direktur Eksekutif
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