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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi  Februari 2019 mengetengahkan laporan utama 
tentang golput dalam Pemilu 2019.  Golput menjadi perbincangan akhir-akhir 
ini, dan belakangan banyak pihak yang mendeklarasikan akan memutuskan 
Golput pada 17 April mendatang. Meskipun, golput merupakan hak bagi 
setiap pemilih, manfaat dari golput perlu dipertimbangkan mengingat 
pemilu merupakan ajang pemilihan pemimpin pemerintahan, dimana arah 
dan kebijakan diantaranya ditentukan oleh pola kepimpinanan sosok yang 
kita pilih.

Di bidang politik, Update Indonesia bulan ini membahas dua  isu, melihat 
perilaku memilih anak muda jelang Pemilu 2019 dan partisipasi politik dan 
kritik terhadap agenda golput pada Pemilu 2019. Diperkirakan pemilih 
milenial berusia 17 hingga 35 tahun sebesar 40  sampai dengan 50 persen 
dari total jumlah pemilih yang ada. Ini tentu angka yang cukup signifikan 
menjadi sasaran para kandidat untuk memperoleh suara.  Di tulisan kedua 
politik,  penulis fokus kepada tiga katagori bentuk partisipasi politik dikaitkan 
dengan agenda golput di Pemilu 2019 yang dianggap tidak strategis. 

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas mengenai problematika 
RUU Permusikan dimana bagi penulis secara konten RUU tidak hanya 
menghambat kreativitas dalam bermusik, tetapi juga melanggar kebebasan 
untuk berekspresi jika diimplementasikan.Tulisan kedua bidang hukum 
membahas UU ITE dimana penulis mengusulkan untuk melihat kembali 
dasar konstitusi yang dikaitkan dengan terbatasnya kebebasan individu 
untuk berpendapat mengingat banyaknya korban akibat pemberlakuan UU 
ITE. 

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tiga topik, yakni 
pertama, penanganan DBD dengan fokus strategi penanganan DBD 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; kedua, Perpres Nomor 82 Tahun 
2018 tentang JKN yang tidak mengakomodir bantuan medis bagi korban 
kekerasan termasuk KDRT; dan  ketiga, menilik RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual yang saat ini marak didiskusikan dengan wacana 
moralitas, namun mengenyampingkan aspek pemulihan dan pelindungan 
terhadap korban.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.   

Selamat membaca.
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Golput dalam Pemilu 2019

Belakangan ini banyak pihak yang mendeklarasikan akan 
memutuskan Golput pada 17 April mendatang. Keinginan untuk 
golput disuarakan baik secara serius maupun secara satir kepada 
khalayak luas. Keinginan untuk menjadi golput yang disosialisasikan 
secara satir tercermin atas munculnya pasangan capres fiktif No. 10 
Nurhadi-Aldo. Banyak orang yang akan memutuskan golput nanti, 
memanfaatkan capres fiktif ini sebagai medium untuk kampanye 
golput lebih luas. Dengan membagikan poster Nurhadi-Aldo, 
mereka menambahkan tagline, “Jangan golput, pilih Nurhadi-Aldo 
saja”. Hal ini sebagai sindiran bahwa diantara kedua pasangan calon 
presiden-wakil presiden yang ada, dinilai tidak layak untuk dipilih 
oleh sebagian masyarakat yang menginginkan menjadi golput. 
Keinginan untuk menjadi golput juga dilakukan dengan cara yang 
serius. Misalnya seperti Milenial Golput yang akan memutuskan 
menjadi golput pada April mendatang.

Tentu, keinginan oleh sekelompok masyarakat tersebut untuk 
melakukan golput tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika jumlah 
mereka besar, partisipasi politik masyarakat pada pemilu mendatang 
akan mengalami penurunan. Implikasinya ialah hasil pemilu 
minim legitimasi moral dari masyarakat. Bahaya selanjutnya, 
ketidakpercayaan terhadap pemerintahan terpilih berpotensi 
meningkat.

Istilah golput sendiri pertama kali muncul menjelang pemilu pertama 
pada masa Orde Baru, yakni pemilu tahun 1971. Pioner gerakan 
golput waktu itu ialah Arief  Budiman. Gerakan golput pada waktu 
itu dilakukan untuk memprotes rezim yang tidak menegakkan 
prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi hanya dijadikan sebagai alat 
legitimasi kekuasaan. Tapi alasan tersebut sangat lekat dengan rezim 
otoriter. Tentu, golput pada masa itu berbeda dengan golput yang 
sekarang. Tulisan ini akan mengidentifikasi alasan-alasan orang akan 
memilih menjadi golput pada pemilu mendatang. 

 

Laporan Utama
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Alasan Golput

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keinginan sebagian 
orang yang menginginkan menjadi bagian dari golput. Alasan 
pertama ialah para pemilih merasa tidak diakomodasinya agenda 
yang hendak diperjuangkan oleh kandidat. Kedua kandidat tidak 
pernah menyinggung apa yang mereka inginkan dalam program 
kerjanya. Hal ini membuat mereka apatis dan tidak ingin ikut serta 
dalam Pemilu 2019. 

Kedua, ketersediaan peserta pasangan calon presiden dan wakil 
presiden yang ada tidak menjawab ekspektasi mereka. Tidak 
idealnya pasangan capres-cawapres yang tersedia membuat 
sebagian masyarakat memilih untuk golput. Perlu diingat bahwa 
yang menjadi peserta Pilpres 2019 ini ialah mereka yang pernah 
bertarung di Pilpres 2014 silam. Bisa jadi, Joko Widodo (Jokowi) 
sebagai petahana dianggap tidak memuaskan sebagian pemilihnya 
dulu, tetapi di sisi lain Prabowo Subianto (Prabowo) tidak menjadi 
preferensi pilihan alternatif. Dengan demikian, golput menjadi 
pilihan mereka. 

Ketiga, persoalan administratif terkait sulitnya untuk mengurus 
surat pindah TPS. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif 
Perludem, Titi Anggraini, mekanisme urusan surat pindah pemilih 
atau formulir A5 ini sangat rumit. Untuk mendapatkan formulir A5, 
pemilih dapat mengurusnya paling lambat H-30. Padahal ada hal-
hal yang tidak dapat diantisipasi oleh pemilih itu sendiri sehingga 
mereka tidak ada waktu untuk mengurus formulir A5. Selain itu, 
masih adanya warga yang belum memiliki KTP-E juga akan menjadi 
faktor penyumbang angka golput (idntimescom, 29/01).

Keempat, desain Pilkada Serentak antara Pilpres, Pileg, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, narasinya sampai sejauh ini 
didominasi oleh isu Pilpres. Isu pileg tidak banyak muncul karena 
tertutup oleh isu pilpres. Tidak semua orang tahu bahwa Pemilu 
17 April 2019 mendatang tidak hanya untuk memilih presiden dan 
wakil presiden. Implikasinya ketika mereka jengah terhadap model 
kampanye pilpres dan memilih untuk golput, maka secara otomatis 
mereka tidak menggunakan hak suara mereka untuk memilih calon 
anggota legislatif. 

Kelima, pesimis terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Titi 
Anggraini juga mengatakan bahwa ada calon pemilih yang 
menganggap pemilu tidak penting karena tidak berdampak langsung 

Laporan Utama
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pada dirinya. Capres-cawapres, maupun anggota legislatif yang 
terpilih tidak akan membawa perubahan bagi mereka. 

Hingga survei mutakhir yang dilaksanakan oleh Charta Politika pada 
22 Desember 2018-2 Januari 2019 memaparkan bahwa, responden 
yang menjawab tidak tahu atau belum jawab untuk memilih kandidat 
di pilpres mendatang sebesar 12,7 persen. Di sisi lain, perolehan 
suara pasangan calon presiden-wakil presiden selama tiga bulan 
terakhir ini terbilang stagnan. Responden yang memilih pasangan 
nomor 01 sebesar 53,2 persen. Sedangkan yang memilih pasangan 
02 sebesar 34,1 persen. Dari persentase tersebut, baru 80 persen 
responden yang telah yakin dengan pilihannya masih berkisar 80 
persen. Artinya, swing voters dan undicided voters jumlahnya masih 
relatif besar. 

Rekomendasi

Dengan melihat besarnya pemilih yang sampai sekarang belum 
menentukan pilihan dengan beragam alasan seperti di atas, ada 
beberapa rekomendasi yang perlu dijalankan agar pemilih tidak 
memilih menjadi golput.

Pertama, kandidat capres-cawapres harus menampilkan 
kampanye yang mendidik. Tidak menyebar  hoaks, fitnah, dan 
saling menjelekkan persoalan personal lawan. Para capres harus 
berkampanye yang dapat memberikan pendidikan politik ke publik. 
Paling sederhana yang dapat dilakukan ialah beradu gagasan tentang 
membangun Indonesia 5 tahun ke depan.

Kedua, KPU perlu melakukan sosialisasi secara lebih maksimal. 
Terutama mensosialisasikan bahwa dalam pemilu yang digelar pada 
17 April mendatang tidak hanya untuk memilih pilpres, namun juga 
memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota. 

Ketiga, semua pihak perlu melakukan penyadaran publik bahwa 
pemilu merupakan salah satu agenda yang penting. Pemilu menjadi 
metode pergantian kepemimpinan yang sah dalam negara demokrasi. 
Oleh karena itu, publik penting untuk ikut berpartisipasi dalam 
pemilu. Sekalipun, publik juga berhak untuk tidak menggunakan hak 
pilihnya dalam pemilu.

- Fadel Basrianto -

Laporan Utama

Golput merupakan hak 
bagi setiap pemilih. 
Di sisi lain, kita perlu 
mempertimbangkan 
ulang manfaat dari 
tindakan golput 
tersebut di zaman 
sekarang, khususnya di 
pemilu saat ini.
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Pada 15 Januari 2019 lalu, sekelompok anak muda yang tergabung 
dalam Komunitas Saya Milenial Golput (SGM) mengungkapkan 
kekecewaannya terhadap iklim politik yang disajikan dua kubu 
pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019. 
Jika tidak ada perbaikan, tidak menutup kemungkinan akan banyak 
generasi milenial yang memilih golput pada Pemilu tahun ini 
(liputan6.com, 15/1).

Padahal jumlah pemilih milenial atau pemuda di Pemilu 2019 tercatat 
sangat signifikan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang disebutkan pemuda 
adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Diperkirakan mereka yang berusia 17 hingga 35 tahun sebesar 
40  sampai dengan 50 persen dari total jumlah pemilih yang ada. 
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemilih muda 
memang lebih dari 50% yang jika dikategorisasi hingga usia 35 tahun, 
maka jumlahnya mencapai 79 juta, tetapi jika sampai 40 tahun maka 
jumlahnya mencapai 100 juta (kontan.co.id, 15/8/2018).

Pembentukan Perilaku Pemilih Muda Saat Ini

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1990), menyatakan bahwa 
pembentukan orientasi pemilih dikategorikan menjadi tiga yaitu, 
pertama, orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada 
kandidat. Kedua, orientasi politik afektif yaitu perasaan terhadap 
pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan ketiga, 
orientasi politik evaluatif yaitu keputusan dan pendapat pemilih 
terhadap parpol/ kandidat pilihannya.

Saat ini, pembentukan orientasi pemilih anak muda dipengaruhi 
interaksi dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, salah satunya 
melalui penggunaan media sosial. Hal ini tercermin dari data Asosiasi 
Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Survei Penetrasi 
& Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017. Dalam survei 

Melihat Perilaku Memilih Anak Muda 

Jelang Pemilu 2019

Politik
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tersebut, disebutkan bahwa hampir separuh dari total pengguna 
internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 
muda atau dalam penelitian ini termasuk kategori pemilih pemula.  

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%). 
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.

Dalam survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang 
Peran Media Sosial Bagi Pemilih Pemula, menunjukkan bahwa 
60,6% generasi Z atau anak muda kelahiran 1995-2005 mengakses 
berita terkait politik melalui media sosial. Secara rinci, 60,6% pemilih 
pemula yang mengakses berita politik melalui internet itu dalam tiga 
kategori intensitas. 

Sebanyak 36% mengakses berita politik melalui internet, namun 
jarang. Sebanyak 22,3% sering mengakses berita politik melalui 
media sosial dan sisanya 2,3% sangat sering. Bahkan, 7,6% pemilih 
muda sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah melalui 
media sosial. Angka tersebut juga lebih tinggi ketimbang pemilih 
usia di atas 24 tahun yang hanya 6,8%. Sementara, 53,8% pemilih 
muda merasa pemerintah perlu mendengarkan aspirasi mereka. 
Persentase ini pun lebih tinggi dibanding pemilih di atas usia 24 
tahun yang sebesar 41,9% (katadata.co.id, 18/7/2018). 

Jika dikaitkan dengan pendapat Almond dan Verba tentang 
pembentukan orientasi perilaku pemilih diatas, dengan adanya 
pengaruh informasi yang sangat kuat melalui media sosial, perilaku 
pemilih anak muda saat ini termasuk dalam kategori orientasi politik 
evaluatif. 

Anak muda cenderung kritis terhadap kondisi negara hari ini, 
termasuk di dalamnya perilaku elit politik yang tengah berkompetisi 
saat ini. Karena memiliki kecenderungan evaluatif, maka orientasi 
pemilih anak muda tidak memiliki ikatan terhadap partai politik 
maupun kandidat. 

Tidak mengherankan jika perilaku memilih kaum muda merupakan 
bagian dari swing voters dalam setiap pemilu. Swing voters adalah 
perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau 
calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. 

Politik
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Swing voters terjadi karena pertama, lemahnya ikatan psikologis 
pada suatu partai politik. Kedua, adanya kekecewaan dengan praktik 
politik yang dipertontonkan oleh para peserta Pemilu 2019. Mereka 
kecewa kepada kedua belah kandidat mempraktikan ‘politik minus 
kesantunan’, dengan saling serang, serta banjirnya berita hoaks di 
media sosial.  

Padahal seharusnya kampanye merupakan kegiatan penting bagi 
pemilih muda untuk mengenali visi-misi, program kerja, rekam jejak 
para calon dalam ajang kontestasi politik lima tahunan ini. Kampanye 
juga dapat menjadi pembelajaran politik yang baik  bagi anak muda.

Rekomendasi

Mengingat potret perilaku pemilih pemuda diatas, penulis menilai 
sangat penting bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk 
berkewajiban melakukan pendidikan politik yang baik bagi pemuda 
menjelang pemilu 2019.

Langkah-langkah yang diperlukan adalah pertama, partai politik 
serta kandidat capres dan cawapres didorong memberikan 
pendidikan politik yang baik dengan memberikan informasi tentang 
visi, misi, program yang ditawarkan kepada para kaum muda melalui 
media sosial. Hal ini juga diikuti dengan tidak lagi saling serang antar 
peserta Pemilu. 

Kedua, KPU, Bawaslu, Organisasi Masyarakat Sipil dan institusi 
pendidikan (sekolah dan universitas) bekerjasama untuk 
meningkatkan kegiatan pendidikan politik untuk anak muda. 
Misalnya, dengan menggelar sosialisasi dalam bentuk diskusi dan 
sebagainya dengan mengundang para kandidat yang akan berlaga di 
Pemilu mendatang.  

 

- Arfianto Purbolaksono -

Anak muda cenderung 
kritis terhadap 
kondisi negara hari 
ini, termasuk di 
dalamnya perilaku elit 
politik yang tengah 
berkompetisi saat 
ini. Karena memiliki 
kecenderungan 
evaluatif, maka 
orientasi pemilih anak 
muda tidak memiliki 
ikatan terhadap 
partai politik maupun 
kandidat. 

Politik
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Partisipasi Politik dan Kritik 

terhadap Agenda Golput pada Pemilu 2019 
                

Beberapa waktu belakang ini ramai diperbincangkan tentang 
ancaman untuk tidak menggunakan hak memilih atau disebut juga 
dengan ‘Golput’ oleh beberapa kelompok seperti Komunitas ‘Saya 
Milenial Golput’ (SGM) dan ‘Koalisi Masyarakat Sipil’. 

Seruan Golput ini merupakan sinyal ancaman turunnya tingkat 
partisipasi pemilih di Pemilu 2019. Padahal sebelumnya Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) melalui Ketua KPU, Arief Budiman 
mengungkapkan, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih 
sebesar 77,5 persen pada Pemilu serentak 2019 ini (kompas.com, 
18/9/2018).

Partisipasi Politik 

Partisipasi dalam pemilihan umum, merupakan salah satu bentuk 
dari partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Hal 
ini sejalan dengan pendapat McClosky (1972) yang menyatakan 
partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam 
proses pembentukan kebijakan umum.

Namun, pendapat berbeda muncul dari Milbrath dan Goel. Milbrath 
dan Goel (Rahman, 2007) membedakan partisipasi politik menjadi 
beberapa kategori, yaitu pertama, apatis, adalah orang yang tidak 
berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, 
adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 
pemilu.

Ketiga, gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses 
politik, seperti komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat. 
Serta yang keempat, pengkritik, adalah orang-orang yang 
berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. 

Politik
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Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Milbrath dan Goel diatas, 
bentuk partisipasi politik bukan hanya ketika warga negara ikut 
dalam pemilihan umum, bahkan golput pun merupakan bentuk dari 
partisipasi politik. 

Selanjutnya, Ramlan Surbakti (1992) menyatakan ada dua variable 
penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi 
politik. Pertama, aspek kesadaran politik, yaitu kesadaran hak dan 
kewajiban warga negara. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian 
terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Jika dikaitkan dengan ancaman golput yang disuarakan oleh SGM 
dan Koalisi Masyarakat Sipil, penulis menilai hal ini dikarenakan,  
pertama, mereka kecewa kepada kedua belah kandidat yang 
mempraktikkan ‘politik minus kesantunan’. Hal ini menyebabkan 
masyarakat, terutama generasi milenial tidak mendapat pendidikan 
politik yang cukup baik. 

Praktik politik minus kesantunan yang penulis sampaikan diatas, 
terlihat dengan masifnya penyebaran berita hoaks dan saling serang 
antar tim kampanye. Saling serang di media hingga tebar hoaks 
di masa kampanye ini juga menjadi asupan generasi milenial yang 
memang telah terikat dengan media sosial. Hal ini akan membuat 
kerugian bagi generasi milenial sebagai pemilih, sehingga mereka 
pun jengah terhadap kondisi ini. Padahal seharusnya kampanye 
merupakan kegiatan penting bagi pemilih untuk mengenali visi-misi, 
program kerja, rekam jejak para calon dalam ajang kontestasi politik 
lima tahunan ini.

Kedua, ada kekecewaan terhadap desain pemilu yang hanya 
melanggengkan oligarki elit politik. Seperti yang telah kita 
ketahui bersama, kepercayaan terhadap oligarki elit politik yang 
termanifestasi keberadaannya dalam partai politik telah mengalami 
penurunan kepercayaan publik. 

Mengutip Rod Hague dan Martin Harrop (2004) dalam melihat 
kekuasaan di internal partai politik, partai politik dikuasai oleh 
oligarki dari elit partai. Konsekuensi kuatnya pengaruh oligarki 
dalam tubuh partai politik menyebabkan fungsi parta politik tidak 
berjalan dengan selayaknya. 

Partai politik belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-
fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai-partai politik tidak 
memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan 
warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan 
pemerintahan. 
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Seruan Golput tanpa Agenda Strategis

Melihat seruan golput yang disuarakan oleh beberapa kelompok 
masyarakat diatas, penulis menilai seruan golput sebagai bentuk 
protes tidak akan berdampak secara signifikan karena seberapa pun 
angka golputnya, Pemilu akan tetap menghasilkan Parlemen dan 
Presiden. 

Menurut penulis, Pemilu merupakan ajang demokrasi yang diatur 
dalam konstitusi untuk perencanaan kebijakan negeri ini lima tahun 
ke depan. Mengacu pada pendapat McClosky diatas, hak rakyat 
untuk memilih merupakan bentuk partisipasi dalam menentukan 
kebijakan lima tahun ke depan. Menggunakan hak pilih merupakan 
bentuk dari partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, menurut 
penulis, jika kita menginginkan perbaikan kebijakan lima tahun ke 
depan, maka dimulai dari berpartisipasi dalam Pemilu. 

Pentingnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu ini juga sejalan dengan 
pendapat Joseph Schumpeter (1942), yang menggambarkan Pemilu 
sebagai ideal demokrasi kompetitif dengan analogi persaingan 
ekonomi dan politik. Ia menyatakan agar kita melihat para pemberi 
suara sebagai analog konsumen, partai-partai dan politisi setara 
dengan perusahaan, suara yang dicari merupakan keuntungan, dan 
kebijakan yang nantinya diterapkan pemerintah merupakan barang 
dan jasa politis.

Penulis juga berpendapat, kekecewaan terhadap partai politik tanpa 
mendorong agenda perbaikan tidak akan menyelesaikan persoalan.  
Faktanya dalam pemilu, partai politik masih menjadi institusi yang 
secara konstitusional menjadi pemain utamanya. 

Selanjutnya Thomas Meyer (2002) setidaknya menyebutkan dua 
alasan partai politik menempati posisi yang sangat penting dibanding 
organisasi lainnya dalam negara demokrasi. Pertama, hanya 
partai politik yang mampu menjalankan tugas untuk menciptakan 
program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat. 
Kedua, partai politik memiliki tugas untuk mempertemukan 
antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara melalui 
perundingan dan kompromi-kompromi. 

Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulis, kritik yang dilakukan 
kelompok masyarakat sipil terhadap partai politik, seharusnya  diikuti 
dengan peran mereka merangkul partai politik demi perbaikan ke 
depannya. 
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Rekomendasi

Menurut penulis, jelang pemungutan suara, seharusnya digunakan 
oleh rakyat untuk menilai janji-janji dari partai dan kandidat mana 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama lima tahun kedepan. 

Langkah yang strategis saat ini adalah pertama, mendorong partai 
politik maupun kandidat Pilpres untuk mengedepankan kampanye 
yang mendidik. Kampanye yang mendidik seharusnya menekankan 
pada diskusi gagasan di arena publik. Perdebatan gagasan di ranah 
publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam 
berdemokrasi.

Memaksa mereka mengeluarkan janji-janji program mereka yang 
selaras dengan kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, 
masyarakat dapat menilai partai dan kandidat mana yang memiliki 
program paling sesuai dengan kebutuhan mereka lima tahun ke 
depan. 

Kedua, penting bagi Kemenkominfo bersama media massa dan 
kelompok masyarakat sipil untuk terus mendorong penguatan 
literasi media bagi masyarakat. Definisi literasi media sendiri, 
yaitu kemampuan memiliki akses ke media, memahami media, 
menciptakan dan mengekspresikan diri untuk menggunakan media 
(Buckingham 2005, Livingstone 2005). 

Penguatan literasi media akan menumbuhkan pemahaman kritis 
masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat 
memilah informasi yang didapat, apakah hal itu hoaks atau tidak.

Ketiga, mendukung penyelenggara Pemilu (baik KPU dan Bawaslu)  
untuk menjalankan perannya sebaik mungkin agar penyelenggaraan 
pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil. Keempat, mendorong 
kelompok masyarakat sipil untuk lebih mengkampanyekan tolak politik 
uang kepada masyarakat, dibandingkankan mengkampanyekan 
golput. 

- Arfianto Purbolaksono -

Golput yang 
disuarakan oleh 
beberapa kelompok 
masyarakat sebagai 
bentuk protes tidak 
akan berdampak 
secara signifikan 
karena seberapa pun 
angka golputnya, 
Pemilu akan tetap 
menghasilkan 
Parlemen dan Presiden. 
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Problematika RUU Permusikan; 
Ketika Negara Mengatur Proses Kreasi 

Seniman, khususnya para musisi dan pelaku kreasi musik, hari ini 
tengah digaduhkan dengan kehadiran draf Rancangan Undang-
Undang tentang Permusikan (RUU Permusikan) yang telah masuk 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019. 
Hal ini terlihat dari gerakan beberapa musisi yang tergabung dalam 
Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, mulai mengumpulkan 
dukungan dari berbagai pegiat musik tanah air, untuk membentuk 
petisi penolakan terhadap RUU tersebut. Tercatat dari 3 Februari 
2019 hingga per 6 Februari 2019, dukungan yang tengah mengalir 
telah mencapai 210.447 suara (change.org, 3/02/2019).

Padahal sebagaimana keterangan Ledia Hanifa, anggota Komisi 
X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam 
pemberitaan Tempo 5 Februari 2019, meski RUU tersebut telah 
masuk dalam agenda Prolegnas Prioritas, namun hingga saat ini belum 
ada pembahasan tertentu yang dibentuk untuk membicarakannya 
secara khusus. Semua pembahasan yang telah ada, dikatakan hanya 
sekadar diskusi dengan komunitas permusikan, terkait harapan para 
musisi secara umum (nasional.tempo.co, 5/02/2019).

Sebagaimana diketahui, sejumlah permasalahan RUU Permusikan 
yang mengemuka saat ini, berkutat pada pengaturan yang sangat 
bias tafsir dalam membatasi proses kreasi seorang pelaku musik. 
Misalnya, dalam menciptakan sebuah karya musik, seorang musisi 
berpotensi terhalangi oleh tembok tebal berlapis larangan yang 
agak wagu, berikut sanksi pidana yang mengintai apabila ia berani 
melewatinya.

Selain itu, RUU ini juga mengatur perihal distribusi musik yang tidak 
berimbang, serta uji kompetensi dan sertifikasi profesi bagi pelaku 
musik. Para musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak 
RUU Permusikan, melihat pengaturan ini sebagai bentuk upaya 
memarjinalkan dan mendiskriminasikan musisi-musisi kecil dan 
independen, dari bayang-bayang industri musik besar (change.org, 
3/02/2019). 
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Jika sebelumnya melihat pemberitaan tirto.id, yang meliput kegiatan 
kunjungan para musisi yang tergabung dalam gerakan Kami Musik 
Indonesia (KMI) ke Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 7 Juni 
2017, untuk menyampaikan Naskah Akademik RUU Permusikan, 
memang terlihat agak jauh menyimpang dari harapan mereka. 
Sebab yang menjadi perhatian dan harapan KMI yang disampaikan 
pada saat itu, yakni ingin memiliki undang-undang yang dapat 
mengatur tata kelola industri permusikan yang dapat menunjang 
kedaulatan musik serta kesejahteraan para pelaku musik (tirto.id, 
7/6/2017). Bukan yang mengandung materi muatan pembatasan 
berkreativitas, yang dapat saja berujung dan berbanding terbalik 
dengan harapan tersebut.

Sebagaimana yang telah disampaikan, jika dilihat dari segi substansi 
dan pengaturannya, penulis juga sependapat bahwa draf RUU ini 
memang mengandung beberapa permasalahan yang terbilang 
cukup serius untuk perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan 
ini disodorkan untuk mengurai hal tersebut, terutama beberapa 
pengaturan terkait larangan proses kreasi, jika dikaitkan dengan hak 
kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Perihal Kebebasan Berekspresi dalam Konstitusi

Berbicara perihal musik, tentu akan berbicara juga perihal seni, dan 
berbicara perihal seni, tentunya tidak akan jauh dari pembicaraan 
terkait kebebasan berekspresi. Begitulah antara seni dan kebebasan 
berekspresi, saling berkelindan satu sama lain. 

Terkait dengan term ekspresi itu sendiri, secara terminologi diartikan 
oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), 
sebagai kata nomina atau benda yang merujuk pada pengungkapan 
atau proses menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan 
maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya) (KBBI.Kemendikbud.
go.id, 6/02/2019). Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak 
lain berarti kebebasan dalam hal mengungkapkan, memperlihatkan, 
menyatakan maksud, gagasan atau pikiran, dan perasaan.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sudah seharusnya 
menjamin kebebasan berekspresi bagi tiap warga negara tanpa 
terkecuali. Dalam UUD 1945, jaminan atas hal ini telah diatur secara 
jelas dalam Pasal 28E ayat (2) dan  ayat (3), yang pada intinya 
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menyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pikiran dan 
sikap, serta mengeluarkan pendapat, sesuai dengan hati nuraninya. 
Bahkan disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (1), bahwa hak 
untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, merupakan salah satu 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Namun, selayaknya kebebasan berekspresi yang sebagaimana 
dijamin dalam konstitusi tersebut, tidak diterjemahkan secara 
bebas. Karena UUD 1945 itu sendiri menyatakan dalam Pasal 
28J ayat (2), bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang diwajibkan untuk tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya juga undang-undang yang 
diterbitkan untuk membatasi kebebasan tersebut, tidak memiliki 
kecenderungan sama sekali untuk mereduksi esensi demokrasi dan 
kebebasan berekspresi yang sebagaimana dijamin dalam konstitusi 
itu sendiri.

Materi Muatan RUU Permusikan yang seharusnya diatur 

Rancangan Undang-Undang Permusikan, sebagaimana yang seperti 
telah diuraikan, sebenarnya merupakan RUU yang dimaksudkan 
untuk mengatur tata kelola industri permusikan, yang diharapkan 
dapat menunjang kedaulatan musik serta kesejahteraan para pelaku 
musik. Sayangnya, maksud dan harapan tersebut, cenderung 
terhalang dengan pengaturan untuk membatasi proses kreasi 
dengan sejumlah larangan-larangan yang bias akan tafsiran.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 RUU Permusikan, dalam 
melakukan proses kreasi, setiap orang dilarang mendorong khalayak 
umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, zat aditif  lainnya; memuat konten pornografi, 
kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; memprovokasi terjadinya 
pertentangan antarkelompok; antarsuku, antar-ras, dan/atau antar 
golongan; menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; 
mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; 
membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau merendahkan 
harkat dan martabat manusia. Sementara ketentuan pidana sebagai 
sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut, dirumuskan dalam 
Pasal 50.

Perihal musik sebagai seni, tentunya tidak dapat begitu saja 
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diterjemahkan secara sederhana sebagai  konstruksi sosial yang 
begitu normatif.  Sebab seni itu sendiri merupakan ekspresi 
yang  kontekstual dan  selalu bersifat subjektif, tergantung pada 
pengalaman emosi dan kognisi seseorang yang menilainya (Sumardjo, 
2000). Dengan demikian, merupakan kekeliruan apabila musik 
sebagai seni, dilarang dan dibatasi dengan pengaturan-pengaturan 
yang terlalu normatif.

Di samping itu, dari segi teknis peraturan perundang-undangan, 
merupakan kekeliruan juga apabila menganggap bahwa ketentuan 
pidana atau pelarangan berikut sanksinya, sebagai sesuatu yang 
harus ada dan wajib dalam setiap pembentukan undang-undang. 
Selain tercantum sebagai sesuatu yang tidak wajib dalam lampiran 
II Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, Maria Farida Indrati Soerapto 
dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Perundang-Undangan: Proses 
dan Teknik Pembentukannya”, juga mengatakan bahwa ketentuan 
pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan 
perundang-undangan (Soerapto, 1998). 

Penulis sendiri melihat, RUU Permusikan seharusnya tidak 
mengatur konten permusikan. Materi muatannya sudah seharusnya 
menjamin distribusi permusikan yang berkeadilan terhadap setiap 
pelaku musik, serta perlindungan hak cipta karya musik, yang 
pelanggarannya tentu tidak hanya merugikan pelaku musik, namun 
juga terhadap laju ekonomi dan pendapatan negara.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah  -

Materi muatan RUU 
Permusikan seharusnya 
tidak mengatur konten 
permusikan yang 
cenderung menghalangi 
kebebasan berekspresi 
dan berpendapat, serta 
kreativitas para musisi 
di tanah air.  
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Undang-Undang ITE dan Nasib Kebebasan 
Berpendapat Di Era Keterbukaan Informasi 

Era Keterbukaan Informasi, ditandai dengan diterbitkannya 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi 
Publik. Era ini membuka babak baru demokrasi, sekaligus keran 
transparansi informasi atas segala rencana, program, serta berbagai 
proses pembuatan kebijakan para Penyelenggara Negara. 

Tujuannya, tidak lain agar tiap warga negara dapat turut 
berpartisipasi dan berperan aktif, dalam setiap proses pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik ke arah yang lebih 
baik. Termasuk dalam hal ini, partisipasi aktif dalam menyampaikan 
keluhan, saran, atau kritik terhadap kebijakan tersebut, sebagai 
bentuk kontrol sosial yang niscaya ada dalam setiap negara yang 
menjalankan konsep negara hukum yang demokratis.

Sehubungan dengan itu, sudah jamak diketahui bahwa media 
sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, telah menjadi 
media mainstream yang terpopuler digunakan oleh masyarakat 
untuk menyalurkan pendapat terkait berbagai kebijakan dan laku 
Penyelenggara Negara. Tentu, dengan kehadiran media sosial 
yang didukung oleh akses internet yang telah berkembang begitu 
pesat dewasa ini, sekat-sekat yang dapat membatasi keterbukaan 
informasi dan partisipasi masyarkat dapat dengan mudah diatasi.

Menariknya, ditengah kenyataan seperti itu, terdapat anomali 
bernama Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-
Undang No. 19 Tahun 2016, yang justru secara tidak langsung 
telah menjadi momok bagi masyarakat yang hendak mengeluarkan 
pendapatnya. Di dalamnya terdapat beberapa pasal yang semulanya 
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dan publik dari 
kejahatan siber (cybercrime), namun tidak jarang digunakan untuk 
membungkam kebebasan berpendapat dan mengkriminalisasi 
sejumlah masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, opini, dan 
kritiknya kepada pemerintah, dan/atau badan publik lainnya. 

Hukum



Update Indonesia — Volume XIII, No. 2 – Februari 2019 18

Sejak diterbitkan, setidaknya tercatat beberapa orang yang telah 
divonis melanggar ketentuan UU ITE, diantaranya Prita Mulyasari, 
Nazriel “Ariel” Irham, Muhammad Arsyad, Baiq Nuril, Buni Yani 
dan Ahmad Dhani (Nasional.kompas.com, 30/01/2019). Dengan 
demikian, menjadi suatu kebutuhan hari ini, untuk membicarakan 
polemik UU ITE dan nasib kebebasan berpendapat di era 
keterbukaan informasi seperti sekarang.

Menilik Dasar Konstitusional Kebebasan Berpendapat

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ketentuan UU ITE, tulisan 
ini akan diawali dengan perbincangan terkait dasar konstitusional 
kebebasan berpendapat. Sebagaimana diketahui, kebebasan untuk 
mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak warga negara 
yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia, yakni dalam 
Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). 

Tidak hanya itu, UUD 1945 juga menjamin dalam Pasal 28F, bahwa 
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk 
pula dalam hal ini, berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia. 

Meski demikian, kebebasan-kebebasan yang sebagaimana telah 
dijamin oleh konstitusi tersebut, tidak dapat diterjemahkan begitu 
saja secara serampangan. Sebab di  bagian yang lain, tepatnya 
dalam Pasal 28J ayat (2), UUD 1945 itu sendiri menyatakan bahwa 
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang diwajibkan 
untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk semata-mata 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun yang menjadi persoalan kemudian, tatkala undang-undang 
yang diterbitkan untuk membatasi kebebasan tersebut, malah 
cenderung untuk mereduksi esensi demokrasi dan “kebebasan 
berpendapat” yang sebagaimana dijamin oleh konstitusi itu sendiri. 
Seperti halnya UU ITE hari ini, yang seringkali menuai protes dari 
khalayak ramai, karena tidak jarang digunakan untuk memberangus 
kebebasan berpendapat dan membungkam kritik, dengan pola 
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pemidanaan dalam bentuk balas dendam, barter kasus, shock 
therapy, dan persekusi kelompok dari oknum pejabat tertentu 
(Nasional.tempo.co, 5/11/2018). 

Permasalahan fundamen Sistem Hukum UU ITE

Lawrence M. Friedman, dalam teorinya mengenai Sistem Hukum, 
menyatakan bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu hukum 
beserta penegakannya, tidak terlepas dari relasi yang seirama 
antara Substansi hukum (Legal Substance), Struktur hukum (Legal 
Structure), dan Budaya hukum (Legal Culture). Substansi hukum 
berkaitan dengan perangkat peraturan perundang-undangan, 
Struktur hukum berkenaan dengan institusi atau aparatur penegak 
hukum, sedangkan Budaya hukum berhubungan dengan sikap dan 
nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama seperti nilai, 
kepercayaan dan pemikiran-pemikiran yang tumbuh dan hidup 
dalam lembaga-lembaga sosial masyarakat (Friedman, 1984).

Jika hal ini dikaitkan dengan persoalan penegakan UU ITE beserta 
jeratan implementasinya yang terkadang tidak tepat sasaran, maka 
titik permasalahannya dapat saja disebabkan, karena selama ini tidak 
adanya relasi yang harmonis dan mengakar diantara ketiga elemen 
sistem hukum tersebut. Secara kontekstual, substansi hukum UU 
ITE, yakni UU ITE itu sendiri, memiliki pengaturan pembatasan 
atas hak kebebasan berpendapat yang terlalu luas dan multitafsir, 
sehingga rawan untuk disalahgunakan.

Sebagaimana diketahui, di dalam UU ITE, pengaturan terkait 
beberapa pasal yang rawan untuk disalahgunakan, seperti 
penghinaan atau pencemaran nama baik (defamation), ujaran 
kebencian (hatespeech), atau penodaan agama (blasphemy,) diatur 
dalam ayat-ayat Pasal 27 dan Pasal 28, tanpa disebutkan secara 
pasti akan batasan-batasan tafsirannya. Meski demikian, untuk 
mencari ukuran atau batasan yang pasti atas pemaknaan dari 
suatu kata ataupun kalimat yang dapat menyulutkan amarah atau 
kebencian seseorang, memang merupakan hal yang sulit, mengingat 
betapa luasnya makna dari suatu bahasa beserta konstruksinya, dan 
subjektivitas seseorang itu sendiri. 

Amarah atau kebencian seseorang dapat saja tersulut akan suatu 
kata atau kalimat yang menurutnya tidak pantas dilontarkan 
kepadanya berdasarkan subjektivitasnya. Namun, dalam suatu 
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situasi, kondisi, dan subjektivitas dari suatu subjek tertentu, kata 
atau kalimat tersebut, bisa jadi tidak bermakna apa-apa. Dengan 
demikian, untuk mengatur dan membatasi hal-hal seperti ini, tanpa 
diberi penjelasan dan tafsiran yang komprehensif dan lugas, memang 
sudah bermasalah sejak dari alam konsepnya.

Adapun dari segi Struktur hukumnya, yakni institusi atau aparatur 
penegak hukumnya, jika disandarkan pada beberapa korban UU 
ITE, seperti Prita Mulyasari (2009), yang divonis telah melakukan 
pencemaran nama baik, karena beredarnya surat elektroniknya 
yang berisi keluhan atas pelayanan terhadap suatu Badan Publik, 
atau Baiq Nuril (2018) yang divonis dengan tuduhan serupa, karena 
telah merekam dan menyebarluaskan percakapan dari salah satu 
pejabat publik yang melakukan pelecehan verbal terhadapnya (Tirto.
id, 30/01/2019), maka juga dapat dikatakan bahwa telah terjadi 
permasalahan yang cukup serius pada aspek  ini. Hal ini tentunya 
tidak terlepas dari tafsir dan pemahaman para aparatur penegak atas 
Substansi hukumnya yang memang telah bermasalah sedari awal.

Terakhir, terkait Budaya hukumnya. Sudah menjadi suatu 
kenyataan saat ini bahwa perkembangan teknologi dan akses 
informasi, menyebabkan pertukaran arus informasi dan komunikasi 
antar masyarakat menjadi sedemikian cepat dan semakin nirbatas. 
Sementara nilai-nilai budaya seperti etika dan sopan santun dalam 
berkomunikasi dan bertutur kata, seringkali alpa dan tidak menjadi 
pertimbangan. Dalam buku yang berjudul “social change with 
respect to culture nature”, William F. Ogburn menyatakan bahwa 
pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya secara 
keseluruhan, dan tentu ada bagian yang tumbuh lambat, sehingga 
menyebabkan cultural lag (Ogburn, 1934).

Cultural lag yang dapat diindikasikan jika mengingat perkembangan 
teknologi dan akses informasi yang terjadi hari ini, tidak lain 
merupakan kegagapan masyarakat dalam menyikapi kebebasan 
berpendapat dalam ruang-ruang publik seperti media sosial. Dalam 
kondisi tertentu, beberapa orang begitu sedemikian bebasnya dalam 
menyampaikan pendapat di media sosial, dan menafikkan ukuran-
ukuran kepantasan dalam bertutur kata berdasarkan ketertiban 
umum yang selama ini berlaku di masyarakat. Kondisi ini tentunya 
tergambar dalam beberapa kasus korban UU ITE lainnya.

Dengan demikian, sebagai rekomendasi yang dapat ditawarkan 
oleh penulis, dari segi Substansi hukumnya, UU ITE tentunya 
perlu direvisi untuk dire-evaluasi. Peraturannya membutuhkan 
pengaturan delegasi lebih lanjut untuk membentuk peraturan 
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turunan yang memberi tafsir yang lebih lugas dan komprehensif 
terkait pembatasan kebebasan berpendapat. Hal ini setidaknya 
dapat meredam berbagai bentuk tafsiran bebas terhadap berbagai 
bentuk pendapat yang dianggap melanggar norma-norma ketertiban 
umum. 

Sedangkan, dari segi Struktur dan Budaya hukumnya, diperlukan 
adanya pendidikan yang berkelanjutan terkait pemahaman 
kebebasan berpendapat, berikut etikanya dalam ruang publik. Hal 
ini tentunya diperlukan tidak hanya oleh masyarakat luas, namun 
juga oleh aparatur penegak hukum, dalam menyikapi kebebasan 
berpendapat didalam ruang-ruang publik. 

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

UU ITE membutuhkan 
sebuah peraturan 
pelaksana yang lugas 
dan komprehensif 
untuk memperjelas 
tafsir kebebasan 
berpendapat, berikut 
pendidikan yang 
berkelanjutan terkait 
kepada masyarakat 
luas dan aparatur 
penegak hukum..

Hukum



Update Indonesia — Volume XIII, No. 2 – Februari 2019 22

Demam Berdarah Dengue (DBD) telah terjadi di seluruh provinsi 
di Indonesia. Sejak 1 Januari hingga 3 Februari 2019, telah tercatat 
16.692 kasus secara keseluruhan (Tribunnews, 4/2). Di antaranya, 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 169 jiwa meninggal 
dunia dari seluruh kabupaten/kota yang melaporkan (Liputan6, 
4/2). Angka tersebut kemungkinan akan terus bergerak dinamis 
tergantung dengan kondisi di masing-masing wilayah dan menjadi 
ancaman serius yang berisiko pada kematian.

Lebih spesifik, kasus DBD di daerah DKI Jakarta melonjak tajam. 
Tingginya kasus DBD tersebut sangat signifikan dalam tiga tahun 
terakhir. Dihimpun dari sumber yang sama, jumlah kasus DBD pada 
Januari 2017 hanya mencapai 665 kasus dan Januari 2018 hanya 
mencapai 198 kasus. Pada awal 2019, sampai awal pekan ini (4/2), 
telah tercatat 878 jiwa yang menjadi pasien DBD. Angka tersebut 
meningkat dari angka pasien DBD pada Januari lalu yang mencapai 
813 jiwa.

Persebaran angka kasus tersebut cukup beragam. Jakarta Selatan 
menghadapi jumlah kasus tertinggi dengan angka 297 jiwa diikuti 
Jakarta Timur dengan angka 248 kasus, Jakarta Barat dengan angka 
233 kasus, Jakarta Utara dengan angka 57 kasus, dan Jakarta Pusat 
dengan angka 43 kasus (Kompas, 4/2). Untuk daerah-daerah di atas, 
rasio tingkat kejadian (incidence rates) cukup tinggi, terutama di 
wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur (Kompas, 
28/1). Sedangkan, untuk di daerah Kepulauan Seribu, belum 
ditemukan kasus. 

Dampak musim penghujan sejak awal tahun masih menjadi alasan 
utama. Nyamuk vektor DBD, Aedes aegypti dan Aedes albocpictus, 
menjadikan genangan-genangan air sebagai sarang perindukkan 
bagi nyamuk tersebut. Terjangkitnya DBD pada pasien kemudian 
dipengaruhi oleh status kekebalan dari kelompok masyarakat 
dan kepadatan dari populasi nyamuk vektor yang sangat cepat 
berkembang di musim penghujan tersebut (Depkes, 6/1/15). Di DKI 
Jakarta sendiri, salah satu daerah rawan penularan DBD adalah 
Jakarta Selatan yang ditengarai memiliki banyak lahan terbuka, baik 
di ladang, kebun maupun rumah-rumah yang berpotensi sebagai 

Waspada DBD, Bagaimana 

Strategi Penanganan Pemprov Jakarta?
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tempat pertumbuhan jentik-jentik nyamuk vektor (Kompas, 4/2). 
Situasi di atas pun menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi 
(Pemprov). 

Melihat Penanganan di Jakarta

Segala upaya dikerahkan untuk menghadapi peningkatan prevalensi 
DBD. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa 
penanganan demam berdarah di provinsi tersebut akan didorong 
dengan adanya Instruksi Gubernur (Ingub) yang tengah disiapkan 
(CNN Indonesia, 30/1). Dalam pernyataan tersebut, Anies juga 
memperkuat substansi kehadiran Ingub yang diharapkan dapat 
menjadi dasar dalam langkah antisipasi kasus DBD mulai dari 
pencegahan sampai pembiayaan-pembiayaan pasien terjangkit. 
Seiring dengan upaya penyiapan Ingub tersebut, beberapa upaya 
penanganan telah dikerahkan melalui unit-unit terkait. 

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Pemprov 
menghimbau pemberantasan sarang nyamuk vektor kepada 
masyarakat. Selain melakukan pemberantasan melalui pengasapan 
(fogging) di daerah-daerah rawan yang telah diidentifikasi melalui 
pemetaan, Dinkes pun mengajak masyarakat untuk membantu kerja 
Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dalam melaksanakan tugasnya 
dan menjadi Jumantik mandiri dengan cara memastikan tidak ada 
genangan tempat jentik nyamuk bersarang. Berbagai pihak pun 
didorong agar terlibat di tingkat kecamatan dan kelurahan, mulai 
dari keluarga, individu, RT/RW, tokoh masyarakat, dan kader PKK 
(Tirto, 1/2). Instruksi Jumantik tersebut diberlakukan bagi sekolah-
sekolah agar lebih mawas terhadap kasus-kasus DBD mengingat 
penderita berada pada rentang usia 13-15 tahun (Tirto, 24/1). 

Selain itu, Dinkes juga terus menerus memberikan informasi 
terkait dengan pencegahan DBD melalui Program Pemberantasan 
Nyamuk (PSN) (CNN Indonesia, 1/2). Program tersebut dikenal 
dengan strategi “3M Plus”, yaitu 1) menguras, adalah memastikan 
kebersihan tempat yang sering djadikan penampungan air (bak 
mandi, ember air, tempat air minum, penampung air lemari es, dll), 
2) menutup, adalah memastikan tempat-tempat penampungan air 
dalam kondisi tertutup, 3) memanfaatkan kembali atau mendaur 
ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. 
Yang dimaksud Plus di atas adalah kegiatan pencegahan dengan 
berbagai cara, seperti penggunaan bubuk larvasida pada tempat 
penampungan air yang sulit dibersihkan, penggunaan obat nyamuk 
atau anti nyamuk, penggunaan kelambu saat tidur, pemeliharaan ikan 
pemangsa jentik nyamuk, penanaman tanaman pengusir nyamuk, 
pengaturan cahaya dan ventilasi dalam rumah, serta pengurangan 
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kebiasaan meggantung pakaian di dalam rumah (Depkes, 8/1/15). 

Terkait respons medis, penanganan pun berjalan seperti yang 
diharapkan. Instruksi kepada tim medis di berbagai fasilitas 
kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, harus siap siaga 
terhadap pasien dengan gejala-gejala endemis DBD, seperti demam, 
nyeri otot, mual, bintik merah, dan lain-lain. Tim medis harus 
mengutamakan apakah pasien tersebut terjangkit DBD atau bukan, 
kemudian ditindaklanjuti secara serius dan cepat (Berita Satu, 2/2). 
Selain itu, fasilitas kesehatan juga membebaskan biaya pengobatan 
dan perawatan bagi penderita DBD sebagai tanggung jawab yang 
diampu Pemprov dari tahun ke tahun (Wartakota, 6/2). 

Selain itu, terdapat inovasi baru yang dikembangkan untuk 
merespons tingginya prevalensi DBD di DKI Jakarta melalui aplikasi 
peringatan dini yang disebut DBDKlim. Bekerja sama dengan Badan 
Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Pemprov 
mengembangkan aplikasi peringatan dini DBD di DKI Jakarta. 
Aplikasi yang dapat diakses melalui laman dbd.bmkg.go.id tersebut, 
berisi prediksi angka insiden atau tingkat kejadian DBD (per 100.000 
penduduk) hingga tiga bulan ke depan dan prediksi kelembaban 
udara (relative humidity/RH) untuk lima bulan ke depan. Prediksi 
kelembaban udara tersebut dapat menunjukkan probabilitas 
kesesuaian RH untuk nyamuk vektor DBD. Dalam artian, semakin 
tinggi probabilitas RH, semakin tinggi kemungkinan RH mendukung 
pertumbuhan nyamuk vektor dan peningkatan jumlah penduduk 
yang terjangkit DBD. 

Berikut tampilan aplikasi peringatan dini yang dikembangkan oleh 
Pemprov DKI Jakarta:

Gambar 1. Aplikasi Peringatan Dini DBD di Jakarta

Sumber: dbd.bmkg.go.id
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Aplikasi DBDKlim di atas juga memuat fitur informasi tindak lanjut 
dari prediksi sebaran DBD. Terdapat kondisi-kondisi yang disebut 
“aman”, “waspada” dan “awas” berdasarkan jumlah angka insiden 
DBD beserta strategi-strategi intervensi sebagai dasar antisipasi 
penyebaran dan pencegahan dini, baik bagi pemerintah pada level 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat 
daerah (UKPD) maupun masyarakat (Berita Satu, 31/1).

Memaksimalkan Penanganan DBD

Strategi penanganan di atas menunjukkan komitmen serius Pemprov 
DKI Jakarta terhadap ancaman DBD. Berbagai upaya telah 
dikerahkan mulai dari tingkat akar rumput, penggunaan teknologi 
inovasi sampai upaya pada level kebijakan. Untuk memaksimalkan 
komitmen tersebut, diperlukan langkah-langkah yang signifikan 
untuk mengorganisasikan penanganan DBD ke depannya. Langkah 
utama yang perlu dilakukan adalah memastikan Ingub yang akan 
dicanangkan memuat berbagai aturan penanganan, mulai dari 
pencegahan sampai rehabilitasi penderita, termasuk di dalamnya 
struktur pembiayaan dan pemanfaatan teknologi inovasi seperti yang 
telah dimulai melalui aplikasi peringatan dini. Dalam aturan tersebut 
dapat diturunkan dalam pedoman teknis yang mengakomodasi 
manajemen DBD di tingkat wilayah.

Selain itu, strategi pencegahan yang telah dilakukan dapat diperkuat 
dengan pendekatan sosial budaya setempat. Strategi tersebut 
mempertimbangkan hubungan informasi maupun komunikasi 
terkait pencegahan dengan perubahan perilaku di masyarakat. 
Metode komunikasi untuk perubahan perilaku atau seringkali 
disebut Communication for Behavioral Impact (COMBI) yang 
telah diterapkan setidaknya di Jakarta Selatan dapat direplikasi di 
berbagai daerah di DKI Jakarta. Pengaktifan metode tersebut pada 
setiap strategi pencegahan diharapkan dapat meningkatkan upaya 
pengendalian DBD.

Pada sisi pengembangan teknologi inovasi melalui DBDKlim, 
dapat diupayakan untuk penambahan fitur informasi. Fitur yang 
diharapkan adalah sistem pelaporan kasus DBD sehingga dapat 
memaparkan data-data valid yang dihimpun dari fasilitas kesehatan 
di semua level, serta menunjukkan apakah kasus sudah berhenti 
(tidak ada kasus) atau sistem pelaporan memang tidak berjalan 
sebagaimana mestinya.

Terkait dengan tanggapan medis, strategi pengembangan kapasitas 
dapat dilakukan untuk memperbaiki manajemen pelayanan 
kesehatan. Pengembangan kapasitas yang dimaksud meliputi 
kemampuan tim medis dalam manajemen kasus, baik dalam 
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deteksi kasus klinis dini maupun kasus berat yang membutuhkan 
intervensi serius, serta perbaikan pelayanan dalam kemudahan 
akses bagi pasien, pengelolaan situasi kejadian luar biasa (KLB) 
dan peningkatan kualitas pelayanan pada lingkup manajemen. 

Memaksimalkan penanganan secara menyeluruh di atas 
diharapkan dapat mendorong aspek keberlanjutan. Selain harus 
memantau strategi dari pencegahan sampai rehabilitasi, langkah 
intervensi dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pun 
harus berjalan beriringan dengan koordinasi dan kerja sama, baik 
di lingkup pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dengan 
upaya tersebut, diharapkan mampu mendorong penanganan 
yang tersistem, bukan hanya perhatian pemerintah tetapi juga 
kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

- Nopitri Wahyuni -

Penanganan DBD 
harus diupayakan 
bukan hanya sebagai 
bagian dari komitmen 
serius dari pemerintah 
melalui strategi-
strategi antisipasi 
dan pengendalian, 
tetapi juga bagian dari 
kesadaran masyarakat 
untuk waspada dari 
ancaman DBD melalui 
pendekatan yang 
menyeluruh.
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan Nasional sudah diterbitkan. Bagi beberapa pihak, Perpres 
ini dianggap angin segar karena menyatukan sejumlah regulasi 
yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi. Selain itu, isi 
Perpres tersebut juga semakin mempertegas manfaat Jaminan 
Kesehatan nasional (JKN), terutama apa saja layanan kesehatan 
yang ditanggung. Misalnya, biaya pengobatan kecelakaan lalu 
lintas menjadi tanggung jawab jasa raharja. Kemudian pengobatan 
kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang merupakan 
wilayah dari BPJS Ketenagakerjaan  (JPNN.Com, 21/Des/2018). 

Tanggapan positif lainnya atas lahirnya Perpres 82/2018 ini adalah 
terkait pengaturan tunggakan iuran. Sebelumnya tunggakan yang 
dapat ditagih BPJS Kesehatan sebagai operator Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah 12 bulan dari 
tagihan yang tertunggak (JPNN.Com, 21/Des/2018). Di aturan yang 
baru, tunggakan yang dapat ditagihkan maksimal 24 bulan dan 
ketentuan ini mulai diberlakukan pada  18 Desember 2018 (JPNN.
Com, 21/Des/2018).

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong sejumlah 
kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan 
perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari sisi pelayanan kesehatan, 
manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan 
kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, 
hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
Program JKN-KIS (JPNN.Com, 21/Des/2018)

Secara umum, Perpres No. 82/2018 menjadi kebijakan yang 
cukup menjanjikan untuk memperbaiki sistem JKN yang selama 
ini memiliki sejumlah persoalan. Harapannya, Perpres ini dapat 
memberikan kenyamanan dan kemudahan para peserta melalui 
kualitas pelayanan yang optimal. 

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN:  Tantangan 

Bagi Korban KDRT dan Akibat Tindak Pidana 

Penganiayaan, Kekerasan Seksual, Terorisme, dan 

Perdagangan Orang
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Tantangan bagi korban KDRT dan Kekerasan

Dari sejumlah respon positif yang dikemukakan diatas, Perpres No. 
82/2018 mengandung satu persoalan yang cukup krusial, terutama 
para penggiat hak asasi manusia yang terbiasa bekerja dalam 
kegiatan pendampingan korban. 

Pasal 52r Perpres 82/2018, menyebutkan bahwa program JKN 
tidak menanggung pelayanan kesehatan bagi korban akibat tindak 
pidana penganiayaan, kekerasan seksual, akibat terorisme dan 
perdagangan orang.  Alasannya, karena “korban akibat tindak pidana 
penganiayaan, kekerasan seksual, akibat terorisme dan perdagangan 
orang’ bukan kategori kesehatan (Jejemo.com, 3/Maret/2016) atau 
tidak terkena penyakit (republika.co.id, 24/09/2018).  

Selain itu, JKN juga tidak menjamin korban penganiayaan dan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (tribunpontianak.co.id, 
4/Des/2018). Sebagai catatan, sebelum diberlakukannya Perpres 
82/2018, para pendamping korban cukup menyerahkan kartu 
JKN/BPJS kesehatan dan surat keterangan kepolisian yang isinya 
mencakup kronologis kejadian (Jejemo.com, 3/Maret/2016) untuk 
mendapatkan biaya pemulihan medis bagi korban. 

Regulasi penjamin bantuan medis korban KDRT dan akibat 
tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, akibat 
terorisme dan perdagangan orang.

Jika korban  korban KDRT dan korban akibat tindak pidana 
penganiayaan, kekerasan seksual, akibat terorisme dan perdagangan 
orang  tidak ditanggung JKN, apa dan bagaimana mekansime yang 
dapat ditempuh para korban untuk mendapatkan akses pemulihan 
medis? 

Jaminan  kesehatan untuk para korban yang dimaksud, sesungguhnya 
sudah diatur dalam regulasi tersendiri. Terdapat dua regulasi yang 
secara spesifik mengatur menjamin korban KDRT dan korban akibat 
tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, akibat terorisme 
dan perdagangan orang untuk mendapatkan akses pemulihan 
kesehatan. 

Dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pelayanan 
kesehatan pada korban kekerasan pada wanita dan anak tidak 
dijamin oleh JKN,  dan  jaminan kesehatan kepada para korban 
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dimaksud merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kedokteran 
kepolisian. Disebutkan pula, korban kekerasan dimaksud mencakup 
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa dan anak.

Sementara itu, bantuan medis bagi korban akibat tindak pidana 
penganiayaan dan kekerasan seksual (non-KDRT), akibat terorisme 
dan perdagangan orang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Dalam  UU tersebut 
diatur pemberian bantuan medis dilakukan oleh negara melalui 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (tribunpontianak.
co.id.4/12/2018).

Rekomendasi

Tantangan tidak diaturnya penanganan korban KDRT dan kekerasan 
dalam mekansime JKN, serta upaya pemberian bantuan medis, 
kepada korban sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 5/2014 
dan UU No. 13/2014, membutuhkan sejumlah rekomendasi penting 
yang harus dilakukan.

Rekomendasi awal menghadapi tantangan yang ada adalah 
memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terutama 
kepada penggiat HAM dan para korban, bahwa JKN tidak lagi 
menjamin para korban sebagaimana bunyi Pasal 52 Perpres 
No. 82/2018 tentang JKN. Ini diperlukan agar tidak terjadi 
kesalahpahaman di lapangan. 

Informasi yang tepat tersebut juga harus dibarengi dengan penjelasan 
tentang keberadaan regulasi lain yang sudah menjamin aspek 
bantuan medis bagi para korban. Untuk korban KDRT diatur dalam 
Perkapolri 5/2014 dan korban  akibat tindak pidana penganiayaan, 
kekerasan seksual (non-KDRT), akibat terorisme dan perdagangan 
orang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014.

Rekomendasi lainnya, terkait sumber daya atau ketersediaan 
anggaran di LPSK. Lembaga ini memiliki keterbatasan anggaran untuk 
pembiayaan perlindungan korban dan saksi termasuk pengobatan 
bagi korban. Di tahun 2018, LPSK sudah mengajukan permintaan 
dukungan anggaran kepada Presiden untuk memaksimalkan fungsi 
LPSK (Detik.com, 8/06/2018), dan sampai saat ini masih menunggu 
realisasinya.  

Perubahan mekanisme bantuan medis yang tidak lagi ditanggung 
JKN sangat berpengaruh bagi LPSK terutama di sisi anggaran. Saat 
bekerjasama dengan JKN, LPSK bisa menyerahkan korban yang 
sudah 6 bulan mendapat pendampingan kepada JKN (cnnindonesia.
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com, 29/03/2017), dan JKN kemudian meneruskan upaya bantuan 
medis kepada korban.

Terakhir, rekomendasi ditujukan kepada pemerintah terutama 
penegak hukum terkait upaya meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya melakukan pengaduan ke kepolisian 
untuk kasus-kasus KDRT dimana bantuan pemulihan termasuk 
bantuan medis akan tertangani sesuai Perkapolri 5/2014.    

Data Komnas Perempuan tahun 2017 menyebutkan, terdapat 300-
an ribu kasus KDRT, dan sebagian besar korban adalah perempuan 
khususnya istri. Mereka umumnya enggan mengadukan kasusnya 
ke kepolisian atau memilih diam karena khawatir membuka ‘aib’ 
keluarga (Tempo.co, 15/02/2018). 

 

 - Yossa Nainggolan  -

Upaya bantuan medis 
bagi korban KDRT dan 
kekerasan yang tidak 
lagi dijamin JKN/
BPJS dapat menempuh 
mekanisme lain 
sebagaimana diatur 
dalam Perkapolri 
5/2014 dan UU 
13/2014. Sosialisasi 
tentang regulasi yang 
ada, pembiayaan yang 
memadai di LPSK, 
dan pemahaman 
masyarakat yang 
memadai tentang 
pentingnya pengaduan 
kasus KDRT ke 
kepolisian juga sangat 
penting untuk ikut 
membantu para korban 
KDRT dan kekerasan 
yang tidak ditanggung 
JKN/BPJS. 
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Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU 
P-KS) menjadi topik perdebatan sengit baru-baru ini. Sebuah petisi 
berisi penolakan terhadap upaya pengesahan rancangan peraturan 
tersebut muncul ke permukaan. Sampai hari ini (4/2), petisi dengan 
tajuk “Tolak RUU Pro Zina” telah ditandatangani oleh hampir 
148.000 orang. Isi petisi tersebut menyoroti kemungkinan adanya 
keleluasaan aktivitas seksual yang didasari persetujuan kedua belah 
pihak di luar pernikahan. Selain itu, penggunaan term “kekerasan 
seksual” dianggap menimbulkan ambiguitas dan berisiko multitafsir 
sehingga lebih tepat disematkan term “kejahatan seksual” yang 
mengakomodasi nilai-nilai moral dan agama. Deskripsi tersebut 
adalah sekian dari beberapa alasan petisi tersebut dilayangkan.

Dari sekian perdebatan tersebut, persoalan yang menjadi inti berupa 
kekerasan seksual justru dikesampingkan. Angka-angka yang terdapat 
dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2018 Komnas Perempuan, 
yaitu 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah privat/personal dan 
2.670 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas, belum 
menjadi sebuah refleksi mendalam. Jika dibentangkan, selain 
soal tingginya angka kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual 
tersebut beragam, mulai dari ranah privat/personal yang menyoroti 
kasus incest (pelaku orang terdekat dan masih memiliki hubungan 
darah), perkosaan, persetubuhan/eksploitasi seksual, sampai kasus 
pencabulan dan pelecehan seksual yang juga banyak terjadi di ranah 
publik/komunitas. Apalagi, kasus kekerasan seksual pun semakin 
kompleks dengan adanya tren kejahatan siber. 

Tingginya angka kekerasan seksual belum dibarengi dengan 
penanganan yang tepat. Korban kekerasan seksual seringkali 
terjebak dalam wacana moralitas yang akhirnya banyak membuat 
mereka diam dengan situasi yang dialami. Wacana tersebut juga 
mempengaruhi terlaksananya ekosistem pelindungan terhadap 
korban kekerasan seksual yang belum tercipta secara utuh, mulai 
dari proses pencegahan, penanganan (pelaporan, penyidikan, dll) 
sampai pemulihan. Seperti dilansir dari Naskah Akademik RUU P-KS 

Polemik RUU P-KS: Wacana Moralitas 

dan Pengesampingan Pelindungan Korban
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(2017), terdapat tiga hal yang mengganjal, yaitu aspek substansi 
hukum dan kaitannya dengan jenis kekerasan yang ditangani,aspek 
struktur terkait unit dan prosedur khusus oleh lembaga penegak 
hukum, dan aspek kultur hukum yang cenderung membenturkan 
kasus kekerasan seksual dengan moralitas. Namun, kehadiran RUU 
P-KS sebagai pembaruan hukum justru menghadapi kekisruhan 
yang cukup serius.

Kesalahpahaman RUU P-KS dan Urgensi Pelindungan 
Korban

Tatanan RUU P-KS hadir untuk mengisi kekosongan payung hukum 
kasus kekerasan seksual yang belum terakomodasi pada peraturan-
peraturan sebelumnya. Tujuan dari RUU tersebut tertera pada 
Pasal 3 meliputi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual; 
penanganan, pelindungan dan pemulihan korban; penindakan 
pelaku; dan perwujudan lingkungan bebas kekerasan seksual. 
Tindak pidana kekerasan seksual kemudian diatur dalam Pasal 11 
yang mengatur 9 jenis kekerasan seksual dan berbagai ruang lingkup 
peristiwa kekerasan seksual.  

Namun, perhatian beberapa kelompok masyarakat bukan pada 
rancangan peraturan yang terdiri dari 16 bab dan 184 pasal tersebut. 
Beberapa kekeliruan informasi beredar di masyarakat sehingga 
bendungan penolakan sulit untuk dihentikan. Seperti yang telah 
disebutkan di awal, argumen kontra terhadap RUU tersebut 
secara umum didasari anggapan bahwa aturan tersebut berpotensi 
membebaskan aktivitas seksual yang dilandasi suka sama suka di 
luar ikatan pernikahan (seks bebas/zina). Sedangkan, jika dilihat 
faktanya, pengaturan mengenai perzinahan telah diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada 
Bab XIV yang berisi kejahatan terhadap kesusilaan. Perbedaan 
ruang peraturan tersebut juga diperkuat dengan penekanan definisi 
kekerasan seksual yang mencakup term “kekerasan”, “tidak ada 
persetujuan” dan “tidak diinginkan”, sehingga perzinahan bukan 
cakupan substansi dari RUU P-KS. Pernyataan tersebut juga 
berlaku pada asumsi terhadap aktivitas seksual sesama jenis yang 
juga menjadi salah satu topik yang mencuat.

Keributan juga terjadi perihal pemaksaan aborsi, pemaksaan 
hubungan seksual suami istri dan legalisasi prostitusi. Terkait dengan 
pemaksaan aborsi, argumentasi yang muncul adalah rancangan 
aturan tersebut memungkinkan praktik aborsi yang bersifat sukarela. 
Faktanya, peraturan mengenai larangan aborsi telah diatur dalam 
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Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009), terutama 
Pasal 75 sampai 77 dan 194. Dalam aturan tersebut, larangan aborsi 
dikecualikan bagi kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis 
yang mengancam nyawa ibu/janin dan akibat perkosaan yang 
meninggalkan jejak trauma psikologis. 

Lebih lanjut, anggapan RUU P-KS akan menjadi gerbang legalisasi 
prostitusi juga perlu melihat aturan mengenai Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) yang secara 
gamblang memposisikan pihak yang mengalami penderitaan psikis, 
mental, fisik, seksual ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana 
perdagangan orang sebagai korban (Pasal 1 ayat 3). Hal tersebut 
tentu selaras dengan semangat RUU P-KS untuk menindak para 
pelaku pada kegiatan prostitusi (mucikari) dan memberikan restitusi 
maupun rehabilitasi kepada pekerja seks sebagai korban. Sedangkan, 
terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami istri yang 
“dianggap mengganggu keluarga alami” telah diatur dalam Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No.23 
Tahun 2004), khususnya Pasal 8 dan 46. Dalam hal ini, RUU P-KS 
hadir tidak untuk mencabut eksistensi peraturan terdahulu tetapi 
melengkapinya.

Kesalahpahaman di atas semakin rumit dan mengabaikan poin dari 
realitas kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual seolah 
dipinggirkan dan dianggap lebih tepat disematkan term “kejahatan 
seksual” yang menempatkan nilai-nilai dan norma agama. Konstruksi 
berpikir tersebut menyandingkan realitas kekerasan seksual dengan 
kejahatan terhadap kesusilaan yang berujung pada kasus-kasus 
yang diam. Wacana moralitas yang dihadirkan dalam kasus bukan 
hanya menempatkan perempuan dalam pihak yang disalahkan 
(victim blaming), tetapi juga pada lemahnya penanganan hukum 
bahkan banyak kasus diselesaikan di luar jalur peradilan. Kasus 
kekerasan seksual yang dialami mahasiswi UGM berinisial A dengan 
jalur penyelesaian non-litigasi bisa salah satu cerminan buramnya 
penyelesaian kasus serupa (Tirto, 5/2). 

Padahal, kekerasan seksual bukan hanya menghancurkan kondisi 
hidup korban. Namun, situasi pelik membuat korban terjebak 
pada pelabelan dan stigmatisasi bagi dirinya maupun lingkungan 
terdekatnya (keluarga dan komunitas). Lagi-lagi, korban dianggap 
sebagai penyebab maupun titik mula terjadinya kekerasan seksual 
dengan mengait-kaitkan dengan atribut yang dikenakannya, cara 
berelasi sosial, status sosial, keberadaan pada waktu kejadian, dan 
lain-lain. 
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Pelanggengan hubungan kausalitas dalam kasus-kasus kekerasan 
seksual di atas sangat melekat di Indonesia. Bukan hanya kerugian 
dan pengabaian terhadap kondisi korban, tetapi juga macetnya 
respons hukum terhadapnya. Kondisi tersebut tentu menghambat 
para korban untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak-
hak kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan 
pada kasus serupa (Komnas Perempuan, 2017). Situasi di atas semakin 
mendorong urgensi pelindungan korban dengan memperhitungkan 
berbagai aspek kerugian yang dialami korban, baik fisik maupun 
psikologis, serta upaya-upaya pemulihan korban secara menyeluruh. 
Pemahaman tentang keberpihakan pada korban tersebut yang harus 
berulang-ulang ditekankan untuk menyudahi polemik mengenai 
RUU P-KS dan bergerak untuk mendukung aturan tersebut.

Rekomendasi

Kasus kekerasan seksual bukanlah persoalan sambil lalu. Tak bisa 
dipungkiri, tingginya angka dibarengi keragaman jenis kasus belum 
dapat dipayungi dengan peraturan hukum yang lengkap. Menjawab 
situasi tersebut, RUU P-KS dihadirkan untuk mengembalikan 
semangat pembangunan ekosistem yang menyeluruh untuk 
penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, berbagai 
aktor pun harus sigap untuk mengambil langkah strategis dalam 
mendukung pembahasan dan pengesahan RUU P-KS. 

Manifestasi dari langkah aktor-aktor tersebut dapat dilakukan dengan 
berbagai hal. Pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), terutama Komisi VIII DPR RI, harus memperhitungkan 
berbagai masukan melalui kanal-kanal yang tersedia sebagai 
amunisi untuk menggodok RUU tersebut secara lebih komprehensif 
dalam Panitia Kerja (Panja). Seperti yang diajukan dalam Naskah 
Akademik RUU P-KS, masukan-masukan yang hadir harus pula 
merefleksikan hambatan-hambatan dalam merespons kasus-kasus 
kekerasan seksual, baik aspek substansi hukum yang kurang lengkap, 
aspek struktur hukum yang belum mengarusutamakan pendekatan 
gender pada kasus kekerasan seksual dalam setiap unit maupun 
prosedur hukum yang berlaku, serta aspek kultur hukum yang harus 
mempromosikan sudut pandang pelindungan korban. Langkah 
tersebut perlu diiringi dengan respons positif ke publik berupa 
penegasan pentingnya RUU tersebut dalam mengisi kekosongan 
peraturan mengenai penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. 

Kedua, pemberian pemahaman mengenai substansi rancangan 
peraturan tentang kekerasan seksual patut dilakukan. Pemberian 
pemahaman tersebut dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman 
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Sosial

yang muncul di masyarakat, serta menekan arus penolakan yang 
tak didasari oleh data-data maupun argumentasi sehat. Untuk 
mengarusutamakan pemahaman tersebut, koalisi berbagai lembaga 
yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan maupun pihak 
terkait lainnya, dapat mengolah berbagai pengetahuan yang dapat 
disampaikan kepada masyarakat melalui medium-medium yang 
tepat, terutama media sosial terdekat. 

Terakhir, tanggung jawab untuk menyudahi kekeliruan memahami 
RUU P-KS pun berada pada pundak masyarakat secara umum. 
Semua pihak harus berani memilih dan memilah informasi 
dengan rujukan sumber utama untuk mendalami substansi RUU 
P-KS. Kesamaan pemahaman tersebut penting sebagai dasar 
mengadvokasi dan mengawal pembahasan dan pengesahan yang 
harus segera diselesaikan. 

- Nopitri Wahyuni  -

Substansi penting 
mengenai RUU P-KS 
adalah perjuangan 
dalam melindungi 
korban kasus-
kasus kekerasan 
seksual dengan cara 
membangun ekosistem 
yang menyeluruh 
mulai dari pencegahan 
sampai pemulihan.
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Profil Institusi

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.
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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).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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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.

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. 

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik 
yang kuat.

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.

RISET BIDANG SOSIAL
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 

Program Riset  Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Program Riset, Survei, dan Evaluasi 

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.

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh 
TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan 
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu 
maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada 
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi 
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) 
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat 
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM
Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
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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.

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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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. 

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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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang  timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi dan Advokasi
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