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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2019 mengangkat laporan utama mengenai 
sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden 2019. Tema ini sangat relevan 
karena pasangan Prabowo-Sandi selaku pasangan calon (paslon) dengan 
nomor urut 02, membawa keberatan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keberatan paslon 02 itu, 
ialah menyoal dugaaan pelanggaran Terstruktur, Sistematif dan Masif 
(TSM) yang ditujukan kepada Jokowi-Ma’ruf, selaku paslon dengan nomor 
urut 01.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang menyoal 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. HKI atau Intelectual 
Property Right (IPR) merupakan sesuatu yang sangat penting guna 
mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing produk-produk, yang 
juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Selain 
itu, pada bidang ekonomi, juga membahas tentang ujian konsistensi sektor 
pariwisata Indonesia. Hal ini cukup relevan, karena dalam sepuluh tahun 
terakhir sektor pariwisata Indonesia terus menggeliat dan di proyeksikan 
mampu membawa angin segar di tengah sektor migas dan nonmigas yang 
kian terpuruk.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tema tentang melihat 
partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Tema ini relevan untuk dibahas karena 
berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat 
partisipasi mencapai 81 persen. Angka peningkatan partisipasi menjadi 
catatan positif di tengah rapor merah pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selanjutnya, bidang politik juga membahas tentang potret hasil Pemilu 
Legislatif (Pileg) 2019. Pelaksanaan Pileg 2019 pertama kali diselenggarakan 
secara serentak bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. 
Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara terlihat dinamika perolehan 
suara partai politik di Pileg 2019. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang peran Pemerintah 
daerah (pemda), Era JKN dan Otonomi Daerah. Hal ini relevan untuk 
dibahas karena Pemda menjadi salah satu aktor penting dalam implementasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di era Otonomi Daerah saat ini. Selain 
itu, kami juga membahas tentang kesehatan jiwa pada perempuan dan 
budaya di Indonesia. Keterkaitan perempuan dan budaya menjadi salah satu 
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perspektif untuk melihat isu kesehatan jiwa saat ini. Berbagai 
kajian menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerentanan 
maupun telah menjadi penyandang disabilitas psikososial lebih 
besar dari laki-laki.

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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Mengulik Sengkarut Sengketa Perselisihan 
Hasil Pilpres 2019  

Publik hari-hari ini, semakin disibukkan dengan perhatian terhadap 
peristiwa setelah hari pemilihan umum calon Presiden dan Wakil 
Presiden (pilpres) berlangsung. Polarisasi isu politik yang tengah lama 
terjadi, yang telah membelah dan mengkotak-kotakkan masyarakat 
seakan hanya terdiri dari dua sisi bak bilangan oposisi biner semata, 
sekiranya tidak akan benar-benar pulih dan menemukan titik 
redamnya meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 
hasil pilpres 2019 pada tanggal 21 bulan April yang lalu. 

Namun langkah yang sebagaimana akhirnya dipilih oleh pihak yang 
kalah, yakni Prabowo-Sandi selaku pasangan calon (paslon) dengan 
nomor urut 02, untuk membawa keberatan tersebut ke Mahkamah 
Konstitusi (MK), merupakan satu hal yang patut diapresiasi. 
Setidaknya, hal tersebut lebih menggambarkan sikap yang terlihat 
patriotik dan bijaksana sebagai seorang negarawan, ketimbang 
membangun dan melontarkan narasi demi narasi pendelegitimasian 
institusi-institusi negara, berikut gerakan-gerakan kontra demokrasi 
dan negara hukum hukum seperti people power atau kedaulatan 
rakyat, ke masyarakat luas. 

Hal lainnya, tentu saja mencermati secara saksama keberatan 
yang sebagaimana telah diajukan tersebut. Dalam hukum acara 
MK itu sendiri, sebagaimana kewenangannya, keberatan yang 
diajukan terkait hasil penetapan pemilihan umum (pemilu), disebut 
sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). 
Dan sebagaimana peristilahannya, permasalahan yang seharusnya 
diajukan oleh siapa saja yang merasa keberatan dengan hasil pemilu 
itu, ialah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU. 
Bukan terkait dugaan-dugaan kecurangan ataupun hal-hal lain yang 
terjadi selama proses kepemiluan itu berlangsung.

Menariknya, sebagaimana yang ramai diberitakan oleh beberapa 
media arus utama, materi muatan keberatan paslon 02 itu, ialah 

Laporan Utama
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menyoal dugaaan pelanggaran Terstruktur, Sistematif dan Masif 
(TSM) yang ditujukan kepada Jokowi-Ma’ruf, selaku paslon dengan 
nomor urut 01. Bak jauh panggang dari api, hal tersebut tentunya 
sangat jauh dari kewenangan mengadili MK yang sebagaimana telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. 

Meski demikian, tidak jarang juga dengan dalil yang serupa, MK 
dalam beberapa kali kesempatan, pernah melahirkan putusan-
putusan yang bersifat progresif dan mengenyampingkan ketentuan-
ketentuan tersebut. Namun tentu putusan-putusan itu, selama ini 
bukan dalam konteks persengketaan PHPU Pilpres, melainkan PHPU 
pemilihan kepala daerah (pilkada). Melihat tersebut? berpeluangkah 
keberatan yang diajukan oleh paslon 02 itu diterima? Tulisan ini akan 
mencoba untuk mengulik kemungkinan-kemungkinan itu. 

Perihal PHPU dan Kewenangan MK

Sebelum lebih jauh dalam menilai keberatan yang diajukan oleh 
paslon 02, perlu kiranya untuk menilik berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ada, dalam mengatur kewenangan MK 
menangani sengketa PHPU yang sebagaiman digariskan dalam Pasal 
24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebagai peraturan lanjutan dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) merupakan 
undang-undang organik yang secara khusus merinci kewenangan 
tersebut. Terkhusus sengketa PHPU pilpres, dalam Pasal 74 ayat 
(3) UU MK, disebutkan bahwa paslon presiden dan wakil presiden 
yang keberatan, dapat mengajukan permohonan kepada MK paling 
lambat 3 (tiga) hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU.

Ketentuan terkait ini, selain diatur dalam UU MK, juga diatur dalam 
Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Selanjutnya dalam peraturan yang lebih teknis, ketentuan 
terkait hal ini diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan MK 
(PMK), yakni PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara 
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (PMK No. 4 Tahun 2018), dan PMK Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK No. 5 Tahun 2018), yang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi PMK Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK No. 5 Tahun 2018.

Laporan Utama
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Dalam beberapa peraturan itu, disebutkan bahwa paslon presiden 
dan wakil presiden yang mengajukan keberatan, selanjutnya disebut 
pemohon, diatur mengajukan permohonan yang wajib menguraikan 
dengan jelas keasalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan 
oleh KPU, selaku termohon, dan hasil perhitungan yang benar 
menurut pemohon.

Selain itu, diatur juga bahwa terhadap permohonan yang tidak 
memenuhi syarat yang sebagaimana ditentukan, seperti misalnya 
pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai 
pihak terugikan, permohonan yang diajukan bukan merupakan 
kewenangan MK dan telah diajukan melebih batas waktu yang telah 
ditentukan, maka pemohonan tersebut akan diputus dengan amar 
‘permohonan tidak dapat diterima’. 

Berbeda halnya jika permohonan itu telah sesuai dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan, maka akan dilanjutkan pada tahapan 
selanjutnya, yang jika beralasan bagi kesembilan hakim MK, maka 
akan dikabulkan dan jika tidak beralasan, maka akan diputus dengan 
amar ‘pemohonan ditolak’.

Dugaan kecurangan TSM dan Permohonan Paslon 02

Melihat berbagai ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diuraikan 
diatas, maka mudah tentunya untuk kemudian memahami konteks 
permohonan yang seharusnya disajikan dan diajukan dalam hal 
sengketa PHPU Pilpres, kehadapan sembilan hakim MK. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah dugaan kecurangan TSM yang 
sebagaimana didugakan oleh paslon 02 terhadap paslon 01 dapat 
dijadikan dalil permohonan dalam sengketa PHPU? Asumsinya, 
jika tidak diatur  dalam berbagai ketentuan PHPU tersebut, bukan 
berarti hal tersebut dilarang. Kata akhirnya, akan sangat bergantung 
pada keyakinan kesembilan hakim MK pada saat pemeriksaannya.

Namun jika hendak konsisten dengan peraturan yang ada, maka 
tentu dalil dugaan kecurangan TSM, pada dasarnya bukan cakupan 
sengeketa PHPU yang sebagaiman diatur. Sebab dugaan kecurangan 
TSM tentunya berkutat pada permasalahan proses kepemiluan, 
bukan terhadap hasil, yang seharusnya pengajuan keberatannya 
diajukan jauh-jauh hari kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
yang memang berwenang menangani dugaan tersebut sebagaiaman 
ketentuan UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 
tentnag Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 
(Perbawaslu No. 8 Tahun 2018).

Laporan Utama
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Meski demikian, sebagaimana disampaikan diawal, tidak jarang juga 
dalam beberapa kali kesempatan, MK telah melahirkan beberapa 
putusan yang bersifat progresif dan mengenyampingkan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam menangani sengeketa pilkada. Sejak 
tahun 2008 hingga 2011 saja misalnya, dari 32 perkara pilkada yang 
telah dikabulkan oleh MK, 21 diantaranya merupkan permohonan 
yang diajukan dengan dalil TSM (Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011).

Adapun di tahun 2018 kemarin, MK sendiri telah menelurkan 2 
putusan terkait penyelesaian PHPU pilkada dengan dalil dugaan 
kecurangan TSM (beritasatu.com. 22/05). Namun terhadap 
sengketa pilpres, dapat dikatakan sejak sengketa PHPU pilpres 
diajukan pertama kali ditahun 2004 hingga di tahun 2014, MK selalu 
mengeluarkan putusan yang berisi amar ‘permohonan ditolak’.

Terlepas dari semua itu, kemungkinan permohonan tersebut akan 
ditolak atau dikabulkan, masih terbuka lebar untuk diterka-terka. 
Tergantung seberapa kuat alat-alat bukti yang diajukan untuk 
membuktikan kecurangan TSM sebagaiaman penjelasan Pasal 286 
ayat (3) UU Pemilu, yakni Terstruktur, atau adanya kecurangan 
yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintaah 
maupun penyeleggara pemilihan secara kolektif atau bersama-
sama; Sistematis, atau direncanakan secara matang, tersusun 
bahkan sangat rapi, dan; Masif, atau memiliki dampak pelanggaran 
yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya 
sebagian, yang jika dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (8) Perbawaslu 
No. 8 Tahun 2018, sekurang-kurangnya 17 Provinsi.

Sayangnya, dengan rentang perbedaan suara yang sebagaimana 
ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 987/Pl.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019, yakni berada pada kisaran 11 persen 
atau sebesar 16.957.123 suara, ditambah dengan fakta-fakta 
yang beredar, bahwa sebagaian alat bukti yang diajukan dalam 
permohonan tertanggal 24 Mei 2019 adalah ragam tautan berita 
media daring semata (cnnindonesia.com 27/05), maka kemungkinan 
pengabulannya dapat dikatakan sangat minim.

Begitupun dengan perbaikan permohonan yang dimasukkan oleh 
Paslon 02 melalui tim kuasa hukumnya tertanggal 10 Juni 2019. 
Selain karena aturan PMK No. 5 Tahun 2018, tahapan permohonan 
pemohon dikecualikan terhadap sengketa PHPU Pilpres, dugaan 
yang juga menyatakan bahwa calon wakil presiden 02, Ma’aruf 
Amin, telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU 
Pemilu, karena sampai saat ini masih terdaftar dalam struktur 

Laporan Utama
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dewan syariah Bank Mandiri Syariah dan BNI syariah, sekiranya 
sangat tidak mendasar.

Sebab jika dikaji secara mendalam, kedua perusahaan tersebut, 
bukan BUMN, melainkan anak BUMN yang memiliki legal persona 
sebagaimana perusahaan terbatas pada umumnya, yang harus 
dilihat terpisah dari induknya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. 

Namun terlepas dari semua itu, lagi-lagi penulis tekankan tergantung 
seberapa kuatnya argumentasi dan alat-alat bukti pemohon dalam 
membuktikan dugaan demi dugaannya nanti dipersidangan. Kata 
akhir dari perselisihan ini lagi-lagi kembali pada keyakinan hakim. Hal 
yang mana perlu dilakukan saat ini, selain menyerahkan proses dan 
hasil peridangan sepenuhnya kepada MK, ialah mendorong peran 
para elit politik, pejabat dan tokoh masyarakat, untuk senantisa 
menggaungkan kepercayaan terhadap proses persidangan dan 
membangun rekonsiliasi dengan sejumlah pihak.

Tidak perlu kembali memperkeruh suasana dengan membangun 
kembali narasi-narasi deligitimasi terhadap MK. Karena sejatinya, 
sebagai gerbang terakhir dan penjaga konstitusi, integritas dan 
kearifan hakim MK yang telah melewati proses penyeleksian yang 
begitu ketat, tidak perlu lagi diragukan. Penulis pikir, sekiranya 
dengan cara-cara seperti itulah, tenun kebangsaan, demokrasi dan 
negara hukum yang selama ini ada, dapat dirawat dengan baik. 

- Muhammad Aulia Y Guzasiah  -

Terlepas dari berbagai 
fakta dan asumsi yang 
ada, Kata akhir dari 
perselisihan ini lagi-
lagi kembali pada 
pembuktian alat-alat 
bukti dan keyakinan 
hakim nantinya. Hal 
yang mana perlu 
dilakukan saat ini, 
selain menyerahkan 
proses dan hasil 
peridangan sepenuhnya 
kepada MK, ialah 
mendorong peran para 
elit politik, pejabat dan 
tokoh masyarakat, 
untuk senantisa 
menggaungkan 
kepercayaan terhadap 
proses persidangan 
dan membangun 
rekonsiliasi dengan 
sejumlah pihak.

Laporan Utama
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Menyoal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
di Indonesia  

Dalam sejarahnya kekayaan intelektual atau aset yang tak berwujud 
hanya mencapai angka 5% dari total aset pada tahun 1978. Kemudian 
setelah 20 tahun bergulir jumlah aset tak berwujud ini mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan menjadi 72% dari total aset, 
dan sekarang jumlah asset tak berwujud sudah mencapai 75-85% 
(Ciprian et al., 2012). 

Seiring dengan perubahan zaman yang pesat dan juga munculnya 
era disrupsi ekonomi yang mengharuskan setiap individu harus 
berpikir kritis, inovatif dan kreatif, maka tidak mengherankan jika 
pelaku bisnis di Indonesia harus mengikuti tren yang sedang terjadi. 

Berangkat dari kenyataan di atas, maka Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) memainkan peranan penting dalam perubahan teknologi 
dan pertumbuhan ekonomi (Ramadhani dan Novianti, 2016). 
Melalui perlindungan HKI ini, pemilik hak dapat mengeksploitasi 
kekayaan intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, 
menggunakan, mendistribusikan, menjual dan mengimpor. Mereka 
juga dapat menempuh jalur hukum jika ada yang melanggar hak-hak 
tersebut (Sukarmijan dan Sapong, 2014)

Tidak mengherankan jika HKI atau Intelectual Property Right 
(IPR) merupakan sesuatu yang sangat penting guna mendorong 
inovasi dan meningkatkan daya saing produk-produk, yang juga 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

Melihat Posisi Indonesia

Lebih lanjut, berdasarkan data Global Competitiveness Index dari 
World Economic Forum 2016-2017, Indonesia menempati peringkat 
ke-41 dari 138 negara dengan pilar inovasi menduduki peringkat 
31, subpilar kapasitas inovasi menduduki peringkat ke-32, subpilar 
belanja teknologi tinggi pemerintah peringkat ke-12, dan subpilar 

Ekonomi
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paten internasional menduduki peringkat ke-99. Sedangkan, data 
Global Innovation Index yang dikeluarkan oleh World Intellectual 
Property Organization (WIPO) pada tahun 2018, Indonesia 
menduduki peringkat k-85 dari 126 Negara yang disurvei dengan 
score 29.8 (Kemenperin, 2017).

Selain itu, menurut PM-HKI menilai bahwa pilar inovasi yang 
dihasilkan Indonesia, masih berupa riset dasar yang belum dapat 
diaplikasikan dan dikomersialkan dalam dunia industri (Kemenperin, 
2017). Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya peningkatan inovasi 
teknologi terapan yang lebih dapat diaplikasikan secara komersial, 
sehingga seluruh hasil inovasi tersebut dapat mendongkrak posisi 
daya saing Indonesia di kancah ekonomi global dan tentu saja 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu 
upayanya adalah penguatan dan pengembangan HKI/IPR melalui 
perolehan paten atas invensi yang dihasilkan. 

Sedikit melihat dan membandingkan dengan Negara tetangga, 
mengutip data yang dikeluarkan oleh Intelectual Property Right 
Index (IPRI) 2017, Indonesia memang cenderung mengalami 
kenaikan angka index IPR dalam kurun waktu 10 tahun belakangan 
ini. Misalnya, pada tahun 2016 Indonesia memiliki angka index IPR 
sebesar 4,19 yang meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2017. 

Kendati angka index ini mengalami kenaikan, tetapi secara agregat 
dari Negara-negara ASEAN yang di survey dalam IPRI (2017), 
Index IPR Indonesia masih menduduki peringkat akhir dari 5 Negara 
yang disurvey di kawasan ASEAN seperti Singapura (6,9), Malaysia 
(6,4), Filipina (5,4), dan Thailand (4,5). 

IPR dan UMKM kita

Kesadaran terhadap perlindungan HKI menjadi isu yang sangat 
penting untuk diperhatikan, tidak terkecuali oleh UMKM. 
Berdasarkan Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah 
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 
2018 diprediksi sebanyak 58,97 juta orang (Kontan, 05/10/2018).  
Tidak mengherankan jika nilai sumbangan PDB UMKM pada tahun 
2013 mencapai Rp15 Milliar dengan nilai pertumbuhan sumbangan 
ekspor sebesar 9,29 persen (BPS, 2014). 

Oleh karena itu, perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak 
bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa menjadi 
salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia 

Ekonomi
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industri. Teknologi-teknologi baru dapat mengubah wajah industri-
industri yang ada, mengakibatkan beberapa industri bangkrut dan 
membuka peluang bagi industri baru (WIPO, 2015).

Jika UMKM di Indonesia tidak siap untuk bertahan melawan 
perubahan-perubahan teknologi, maka tidak menutup kemungkinan 
akan banyak UMKM yang bangkrut. Perubahan teknologi ini pasti 
diikuti dengan perlindungan HKI terhadap teknologi tersebut, 
sehingga dapat menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya, untuk 
dapat bertahan di suatu industri usaha yang tergantung terhadap 
perubahan teknologi tersebut. 

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka penulis merekomendasikan 
kebijakan untuk mendorong dan meningkatkan index IPR Indonesia, 
dan juga kolaborasinya dengan UMKM. 

Pertama, penulis merekomendasikan bahwa seharusnya lembaga 
penelitian dan pengembangan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan agar setiap hasil temuan dan penelitiannya dapat 
ditindaklanjuti guna memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan 
begitu, hasil penelitian tersebut tidak hanya menembakkan peluru 
di ruang hampa, akan tetapi mampu diaplikasikan dalam bidang 
industry, sehingga dapat beroperasi lebih inovatif, dan efisien.

Kedua, penulis juga merekomendasikan kepada pelaku UMKM 
untuk melakukan perlindungan merek. Menurut hemat penulis, 
perlindungan merek bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pelaku 
UMKM karena setiap pelaku UMKM pasti menamakan usaha atau 
perusahaan mereka untuk membedakan dengan kompetitor. 

Melalui perlindungan Merek maka UMKM berkesempatan 
mendapatkan posisi tawar/bargaining position yang strategis di 
pasar nasional maupun internasional. Selain itu, apabila UMKM 
memiliki Merek yang terjamin kualitas produk utamanya maka tidak 
menutup kemungkinan UMKM dapat memperluas bisnisnya melalui 
skema waralaba/ franchise.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa Indonesia masih memiliki 
peluang untuk mendongkrak angka IPR sehingga Indonesia dapat 
menjadi lebih percaya diri untuk berkompetisi di pasar persaingan 
bebas, khususnya di kawasan ASEAN. Oleh karenanya, penulis 
berharap semua pihak baik pemerintah maupun swasta mau 
bersama-sama untuk memperkuat perlindungan hak cipta  dan 
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memerangi pelanggaran hak cipta merek agar hak kekayaan 
intelektual Indonesia lebih baik dan juga dapat menstimulasi proses 
kreatif, menghasilkan peningkatan teknis dan pertumbuhan ekonomi 
dari suatu negara. 

- M. Rifki Fadilah   -

Ekonomi
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Dalam sepuluh tahun terakhir sektor pariwisata Indonesia terus 
menggeliat dan di proyeksikan mampu membawa angin segar 
di tengah sektor migas dan nonmigas yang kian terpuruk. Hal 
ini tercermin dari jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 
(wisman) ke Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. 

Pada tahun 2008, jumlah kedatangan wisman menunjukkan angka 
sebesar 6.234.497 wisatawan mancanegara dari seluruh pintu masuk 
di Indonesia. Jumlah ini berkembang hampir dua kali lipat dalam 10 
tahun terakhir.  Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
pada tahun 2018, secara kumulatif (Januari–Agustus 2018), jumlah 
kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,58 juta kunjungan 
atau naik 12,30 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan 
wisman pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 9,42 
juta kunjungan (BPS, 2018). 

Mesin Baru Pertumbuhan

Dalam dunia ekonomi pariwisata lebih sering dikategorikan ke dalam 
demand-side economy yang pada akhirnya kegiatan pariwisata 
mampu menciptakan permintaan (baik barang dan jasa atau pun 
investasi) dan mendorong kenaikan output yang dihasilkan oleh 
masyarakat dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Tesis ini diperkuat oleh pendapat Keynes dalam Fadilah 
(2018) yang menyatakan bahwa pariwisata internasional dapat 
dianggap sebagai  komponen eksogen dari permintaan agregat yang 
memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan, lapangan kerja dan 
sebagainya, melalui efek pengganda. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang sama misalnya 
penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Afdi Nizar (2017) yang 
meneliti mengenai pengaruh pendapatan pariwisata terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia peningkatan pendapatan 
pariwisata tahun sebelumnya baru akan terlihat pengaruhnya 
terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 
pertama dan kedua tahun yang akan datang. 

Ujian Konsistensi Sektor Pariwisata Indonesia

Ekonomi
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Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan data dari Buku Saku 
Kementerian Pariwisata (2016), menunjukkan bahwa kontribusi 
sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 
pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar Rp 946,09 
triliun. Sementara, devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 
telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan 
kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017). Diproyeksikan sektor 
pariwisata pada tahun 2019 mampu menyumbang 15% terhadap 
produk domestik bruto, 280 triliun devisa negara, dan mampu 
menyerap 13 juta tenaga kerja. 

Dari kacamata investasi, nyatanya investasi di sektor pariwisata 
juga terus naik dari tahun ke tahun. Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (2017) mencatat investasi pariwisata pada semester gasal 
tahun 2017 kemarin mencapai 929,14 juta USD atau sekitar 12,4 
triliun (3,67% dari total investasi nasional).  Nilai ini di proyeksikan 
tumbuh 37% dari realisasi investasi pariwisata pada semester gasal 
tahun 2016 lalu. Melihat fakta tersebut, tidak mengherankan jika 
sektor pariwisata saat ini digadangkan mampu menjadi salah satu 
mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ujian Konsistensi Pariwisata

Nampaknya pariwisata saat ini sedang menjadi sektor gemilang 
yang sedang diharapkan pemerintah untuk menjadi salah satu mesin 
pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, sayangnya berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Rifki Fadilah et.al (2018) 
menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan mancanegara 
dan pertumbuhan ekonomi bersifat procyclical. Artinya, siklus 
kedatangan wisatawan mancanegara cenderung bersifat mengikuti 
siklus bisnis pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata khususunya 
kedatangan wisman ini sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti 
siklus bisnis yang naik-turun. Sederhananya ketika kedatangan 
wisman turun pertumbuhan ekonomi juga langsung bisa berdampak 
mengalami penurunan. Ditambah juga bahwa siklus bisnis sangat 
bersifat volatil sekali dalam satu tahun yang sedikit susah ditebak 
arah pergerakannya. Hal ini juga membuktikan bahwa kedatangan 
wisatawan mancanegara diperkirakan belum dapat dijadikan sebagai 
alat untuk penyeimbang perekonomian Indonesia dalam jangka 
panjang.

Bukti dari beberapa negara tetangga juga menunjukkan hal yang 
sama. Misalnya Malaysia yang dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) 
mengalami penurunan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara 
yang diikuti dengan pola penurunan pertumbuhan ekonominya. Dan 
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hal yang sangat kontradiktif terjadi di Hongkong, Yunani, Bahrain 
dan Brazil dimana dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini terus mengalami 
penurunan disaat kedatangan wisatawan mancanegara meningkat 
setiap tahunnya (UNWTO, 2017). 

Penelitian dan bukti empiris ini menjadi sebuah bentuk ujian 
konsistensi tersendiri bagi sektor pariwisata Indoneisa, apakah ke 
depan sektor pariwisata ini masih terus mampu menjadi penopang 
dan penyeimbang pertumbuhan ekonomi Indonesia terkait dengan 
sifatnya yang procyclical? Hal ini juga menjadi lampu kuning bagi 
pihak terkait khususnya Kementerian Pariwisata untuk membuat 
sebuah terobosan dan kebijakan yang mampu membuat sektor 
pariwisata menjadi penyeimbang perekonomian dalam jangka 
panjang dan menjadi sumber baru dalam menopang pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 

Rekomendasi 

Sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia 
kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga 
tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan penelitian dan 
bukti empiris yang ada memang menunjukkan bahwa pariwisata 
memiliki pengaruh yang cukup siginifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah juga harus waspada 
terkait dengan kemampuan pariwisata menjadi penyeimbang dan 
penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang 
yang masih mendapat berbagai ujian dan tantangan.

Untuk itu penulis memberikan rekomendasi kepada pihak terkait 
khsusunya Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk 
membuat kebijakan yang lebih komprehensif dalam menjadikan 
pariwisata sebagai sektor yang berkelanjutan. Misalnya dengan terus 
memerhatikan beberapa kebijakanyang mampu mendorong investasi 
di bidang usaha akomodasi yang dilakukan pihak swasta (investasi 
luar negeri) dengan memberikan kemudahan prosedural dan 
birokrasi. Perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mempermudah 
terjadinya arus investasi, barang dan jasa pariwisata, maupun 
dukungan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan 
pariwisata. Dengan begitu multiplier efffect dari sektor pariwisata 
seperti peningkatan tenaga kerja daerah pariwisata akan meningkat 
dan membawa stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
mampu membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi lebih kuat 
dalam menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

- M. Rifki Fadilah  -

Ekonomi

Dalam sepuluh 
tahun terakhir sektor 
pariwisata Indonesia 
terus menggeliat dan 
di proyeksikan mampu 
membawa angin segar 
di tengah sektor migas 
dan nonmigas yang 
kian terpuruk. Namun, 
apakah ke depan 
sektor pariwisata ini 
masih terus mampu 
menjadi penopang 
dan penyeimbang 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia terkait 
dengan sifatnya yang 
procyclical? .



Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 15

Melihat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 
                

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 
mencapai 81,97 persen. Sementara itu, tingkat keikutsertaan 
pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 menyentuh 81,69 
persen. Realisasi tersebut di atas target partisipasi Pemilu serentak 
yang dimiliki pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Partisipasi 
pemilih pada Pemilu 2019 awalnya ditargetkan sebesar 77,5 persen 
(bisnis.com, 14/6).

Komisioner KPU Viryan Azis menyebutkan bahwa partisipasi pemilih 
pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika 
dibandingkan tahun 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 
persen. Viryan menyatakan angka partisipasi 81 persen tersebut 
melampaui target nasional dari KPU yang menargetkan partisipasi 
di angka 77,5 persen. Menurut data yang dihimpun KPU, jumlah 
pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri 
mencapai 199.987.870. Sementara, pemilih yang menggunakan hak 
pilihnya sebanyak 158.012.506 (kompas.com, 27/5).

Peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif di 
tengah rapor merah penyelenggaraan Pemilu yang dianggap tidak 
efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS. 

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
Titi Anggraini ada sisi positif di Pemilu serentak 2019. Salah satunya 
adalah angka partisipasi pemilih meningkat dari pemilu sebelumnya. 
Oleh karena itu, Titi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru 
memisahkan Pilpres dengan Pileg pada Pemilu 2024 mendatang. 
Walaupun di sisi lain, diperlukan evaluasi menyeluruh pasca Pemilu 
2019 (suara.com, 27/4).

Bahkan, jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 
dibayang-bayangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini 
dapat dilihat dengan munculnya gerakan yang mengajak untuk tidak 
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memilih atau “Golput”. Gerakan tersebut diinisiasi oleh beberapa 
kelompok, seperti Komunitas ‘Saya Milenial Golput’ (SGM) serta 
‘Koalisi Masyarakat Sipil’. Walaupun, pada kenyataannya gerakan 
ini sangat kecil mempengaruhi pemilih untuk golput. 

Menurut Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, 
Adrian Sopa, angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 melawan 
tren golput yang terus naik sejak pemilihan umum pascareformasi. 
Karena menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat 
golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% 
pada 2014 (bbc.com, 3/5).

Sebuah Analisa

Melihat meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, 
penulis mencoba menganalisa hal ini dengan mengutip pendapat 
Ramlan Surbakti (1992) tentang dua variabel penting yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. 

Variabel pertama, tingkat kesadaran politik, yaitu kesadaran 
hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, variabel kedua 
menyangkut bagaimana penilaian terhadap kebijakan pemerintah 
dan pelaksanaan pemerintahnya.

Mengacu kepada dua variabel tersebut, penulis menilai bahwa 
meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 
menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara 
tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara 
dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui 
berpartisipasi dalam Pemilu. 

Kemudian, jika mengacu pada variabel kedua, tentang penilaian 
pemilih terhadap kinerja pemerintahan. Penulis berpendapat hal 
ini dipengaruhi oleh adanya pembelahan pendukung kedua calon 
presiden dan wakil presiden. 

Bagi pendukung Joko Widodo (Jokowi) – KH Maaruf Amin 
yang juga petahana, maka penilaian pemilih akan menilai kinerja 
pemerintahan Jokowi sangat baik dan perlu dilanjutkan pada 
periode kedua. Sedangkan, di kubu pendukung Prabowo Subianto 
– Sandiaga Uno, maka akan menilai kinerja pemerintahan sangat 
buruk, perlu diganti. 

Berdasarkan kedua penilaian kedua pendukung tersebut, maka 
para pemilih harus menunaikan tugasnya dengan menggunakan 
hak pilihnya demi memperjuangkan calon pilihannya. Besarnya 
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animo kedua pendukung dalam Pilpres tersebut, pada akhirnya 
meningkatkan angka pertisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. 

Di sisi lain, mengutip pendapat McClosky (1972) yang menyatakan 
partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui proses pemilihan penguasa. Dan secara 
langsung atau tidak langsung, hal tersebut juga bagian dalam proses 
pembentukan kebijakan umum.

Rekomendasi

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis berharap meningkatnya 
angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019, juga diikuti 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan 
kebijakan lima tahun ke depan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut, bukan 
hanya ditingkat nasional melainkan di semua tingkat pemerintahan. 
Ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan 
dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan 
(musrenbang). 

Diharapkan juga partisipasi masyarakat bukan hanya berhenti pada 
proses pembuatan kebijakan. Namun, juga pada aspek pengawasan 
terhadap implementasi kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. 
Sehingga produk kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat yang 
dipilih oleh rakyat, bersifat inklusif, akuntabel dan tranparan.

- Arfianto Purbolaksono -
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Potret Hasil Pemilu Legislatif 2019 
 

Hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 telah ditetapkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019). 
Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut hanya sembilan parta politik 
yang mendapat suara 4% dari total suara sah sebagai ambang batas 
parlemen (parliamentary treshold). 

Ke sembilan partai politik tersebut menduduki 575 kursi Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk masa bakti 
2019-2024. Jumlah kursi tersebut tersebar di 80 daerah pemilihan 
di seluruh Indonesia untuk pemilihan anggota DPR RI. 

Jumlah kursi DPR bertambah 15 kursi dibanding periode sebelumnya 
yang hanya memperebutkan 560 kursi dari 77 dapil. Penambahan 
dapil tersebut terjadi di tiga wilayah, yaitu Kalimantan Barat, 
Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Perbandingan Hasil Suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, terjadi dinamika perolehan 
suara partai-partai politik dalam Pileg 2019. Dinamika perolehan 
suara pada Pileg 2019 terlihat jika dibandingkan dengan perolehan 
suara pada pemilu legislatif 2014. 

Tabel. 1 Perbandingan Perolehan Suara

Pemilu Legislatif 2014 dan 2019
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Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menduduki 
peringkat teratas dalam perolehan suara. Jika dibandingkan dengan 
perolehan suara tahun 2014, suara PDI-P mengalami kenaikan.  

Pada tahun 2014, PDI-P memperoleh 23.681.471 suara, atau 18,95 
persen suara nasional. Sedangkan di Pemilu 2019, Suara PDI-P naik  
3.372.490 suara menjadi 27.053.961 suara atau sama dengan 19,33 
persen suara nasional. 

Bukan hanya PDI-P yang mengalami kenaikan suara dalam Pemilu 
2019 ini. Kenaikan jumlah suara juga dialami oleh Partai Gerindra, 
PKB, Nasdem, PKS, dan juga PAN (walaupun secara persentase 
turun).  
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Namun, disisi lain beberapa partai mengalami penurunan raihan 
jumlah suara, misalnya Partai Golkar. Pada Pemilu 2019 Golkar 
mendapatkan jumlah suara sebesar  17.229.789 suara. Jumlah suara 
ini turun 1.202.523 suara dibandingkan dengan perolehan suara 
Golkar pada Pemilu 2014 yang sebesar 18.432.312 suara. 

Selain Golkar, penurunan terjadi di hasil suara Partai Demokrat, 
PPP, dan Hanura. Pada Pemilu 2019, Partai Demokrat memperoleh 
10.876.507 suara. Jumlah ini turun 1.852.406 suara dibandingkan 
dengan perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 yang sebesar 
12.728.913. 

Sama halnya dengan Demokrat, PPP juga mengalami penurunan 
suara.  Pada Pemilu 2019, PPP mendapatkan 6.323.147 suara. 
Jumlah ini turun 1.834.341 suara dibandingkan perolehan suara PPP 
pada Pemilu 2014 yang sebesar 8.157.488 suara. 

Namun penurunan yang signifikan terjadi pada Partai Hanura. 
Partai Hanura kehilangan 4.417.991 suara, jika dibandingkan dengan 
perolehan suara Pemilu 2014 yang sebesar 6.579.498 suara. Kini 
Hanura hanya mendapatkan 2.161.507 suara atau 1,54 % persen 
dari total suara nasional, yang artinya Hanura gagal lolos ambang 
batas parlemen.

Grafik. 1 Perbandingan Persentase Perolehan Suara

Pemilu Legislatif 2014 dan 2019

Politik



Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 21

Efek Ekor Jas

Berdasarkan gambaran dinamika perolehan suara partai politik 
diatas. Menurut penulis, salah satu faktor yang mempengaruhi 
peningkatan beberapa suara partai politik adalah karena efek ekor 
jas (coat tail effect). Hal ini sejalan dengan prediksi beberapa hasil 
survei yang menyatakan ada pengaruh keterpilihan kandidat Calon 
Presiden dan Calon Wakil Presiden terhadap perolehan suara partai 
pengusung. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada akhir Februari 
hingga awal Maret 2019, partai kecil dan menengah diprediksi tidak 
mendapat efek ekor jas. Efek ekor jas hanya diterima PDIP dan 
Gerindra. Elektabilitas PDIP didongkrak sosok Jokowi, sedangkan 
Gerindra oleh Prabowo. Elektabilitas PDIP, menurut Litbang 
Kompas, sebesar 26,9 persen dan Gerindra sebesar 17 persen (tirto.
id, 4/4/2019).

Selain PDI-P dan Gerindra, PKB juga diprediksi mendapat efek ekor 
jas dari KH Ma’ruf Amin yang menjadi Calon Wakil Presiden, dari 
Jokowi. Direktur Riset Populi Center, Usep S Ahyar mengatakan, 
PKB mendapatkan sebagian atas efek ekor jas atau coat tail effect 
yang signifikan dari calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Maruf 
Amin. Berdasarkan hasil survei Populi Center dan beberapa survei 
lainnya, PKB berada di peringkat atas setelah PDIP, Gerindra, dan 
Golkar. PKB mendapatkan elektabilitas di atas 10 persen hingga lolos 
ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat 
persen (republika.co.id, 30/3/2019).

Hal ini pun sejalan dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh 
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada hari-H Pemilu 
2019. Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan efek ekor 
jas calon presiden dan calon wakil presiden tak berdampak kepada 
semua partai. Hanya tiga partai politik yang mendapatkan efek 
ekor jas tersebut yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Gerindra. 
PDI Perjuangan terasosiasi dengan Joko Widodo. Sedangkan, PKB 
terasosiasi dengan Ma’ruf Amin. Sementara itu, Gerindra mendapat 
efek ekor jas dari pengusungan Prabowo Subianto dan Sandiaga 
Uno (medcom.id, 19/4/2019).

Kesimpulan

Pelaksanaan Pileg 2019 pertama kali diselenggarakan secara 
serentak bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. 
Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara terlihat dinamika 
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perolehan suara partai politik di Pileg 2019. 

Dinamika suara partai politik tersebut, tidak terlepas dari efek ekor 
jas. Walapun efek ekor jas itu sendiri, hanya berefek terhadap 
partai politik yang mengusung calon baik itu presiden maupun wakil 
presiden. 

Sedangkan bagi partai lain, walaupun mereka berkoalisi, efek 
tersebut tidak dirasakan oleh partai-partai lain yang tidak mengusung 
kandidat presiden maupun wakil presiden. 

-Arfianto Purbolaksono -

Pada Pemilihan 
Legislatif 2019, 
salah satu faktor 
yang mempengaruhi 
peningkatan beberapa 
suara partai politik 
adalah karena efek ekor 
jas (coat tail effect).
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Keharusan Peran Pemda,
 Era JKN dan Otonomi Daerah 

Pemerintah daerah (pemda) digadang-gadang menjadi salah satu 
aktor penting dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Berbagai peraturan digelontorkan bersamaan dengan riset 
kebijakan yang menyatakan signifikansi peran tersebut. Salah 
satunya ialah integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke 
JKN yang menjadi sorotan penting. Mengingat target cakupan 
menyeluruh dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC) 
dan dukungan penuh terhadap program strategis nasional, pemda 
memiliki urgensi turut bahu membahu menyukseskan JKN.

Sejak digencarkan pada tahun 2014, integrasi tersebut cukup 
berjalan. Walaupun realitasnya ternyata sedikit lambat dari target 
keseluruhan integrasi pada akhir 2016. Per Mei 2018, sebanyak 493 
kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota telah terintegrasi dengan 
JKN. Kemudian, dilansir dari Bisnis Indonesia (3/1), per Januari 
2019, masih terdapat 14 kabupaten yang belum merealisasikan 
integrasi Jamkesda ke JKN, yaitu 1 kabupaten di Nusa Tenggara 
Timur dan 13 kabupaten lainnya di Papua.

Dari sumber yang sama, dipaparkan pula penjelasan Kepala Humas 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, M. Iqbal 
Anas Maruf mengenai tantangan integrasi tersebut. Menurut 
Beliau, bukan hanya menyoal ketidaktersediaan program Jamkesda 
di wilayah tersebut, melainkan juga mengingat kapasitas dari sisi 
anggaran daerah.

Upaya integrasi di atas membuahkan hasil dari sisi kepesertaan. 
Per Desember 2018, total kepesertaan JKN mencapai 207,83 juta 
jiwa atau sekitar 78 persen. Dari total tersebut, peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) mencapai 30,03 juta jiwa atau sekitar 14,4 persen dari 
total keseluruhan. Angka tersebut memiliki kemungkinan kenaikan 
secara signifikan mengingat angka kepesertaan program JKN-KIS 
per Februari 2019 mencapai 82,64 persen atau sekitar 218,13 juta 
jiwa (BPJS Kesehatan, 2019).
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Sisi kepesertaan memang mendapat sorotan utama menyangkut 
peran pemda. Alokasi anggaran dan kepesertaan penduduk 
oleh pemda ditekankan secara gamblang, semisal pada Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi 
Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengamanatkan 
11 lembaga, termasuk pemda (Gubernur dan Bupati/Walikota) 
dalam optimalisasi pelaksanaan JKN. Aturan tersebut, selain 
mengharapkan pemda untuk memastikan pelayanan kesehatan, 
juga memandatkan untuk mengalokasikan anggaran, memastikan 
pendaftaran penduduk ke JKN, memastikan badan usaha milik 
daerah (BUMD) mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarganya 
dan menetapkan sanksi administratif.

Performa optimalisasi pelaksanaan JKN  dari sisi kepesertaan oleh 
pemda dapat dilihat dari kerja beberapa daerah. Provinsi Aceh, DKI 
Jakarta, Papua Barat maupun Gorontalo patut diacungi jempol 
dengan kinerja mereka mencapai kepesertaan menyeluruh lebih 
dari 95 persen.

Sayangnya, terdapat catatan penting terkait ketentuan alokasi 
anggaran kesehatan daerah dengan capaian 10 persen. Dari 17 daerah 
penyelenggaraan JKN yang diamati oleh Kementerian Dalam Negeri 
pada tahun 2015, hanya 4 provinsi yang telah memenuhi ketentuan. 
Beberapa provinsi tersebut mencakup Bali, Jawa Tengah, Sulawesi 
Tengah dan Nusa Tenggara Barat (Tempo.co, 27/5). 

Beberapa hal terkait peran pemda dalam penyelenggaraan JKN 
sekilas tergambarkan di atas. Di sisi lain, pemda menghadapi 
berbagai tantangan lain yang tak kalah penting dengan kewenangan 
pemda dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di daerah, yaitu 
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pemda dan Pekerjaan Rumah Lain di Era JKN

Pemda dibekali kewenangan untuk mengatur pelbagai urusan, 
termasuk urusan kesehatan. Terkait dengan JKN, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan 
hadirnya dukungan terhadap program strategis nasional (dalam 
hal ini JKN) oleh pemda. Pada galibnya, dukungan dapat 
diejawantahkan melalui adanya integrasi Jamkesda ke JKN seperti 
yang telah diuraikan di atas. Kemudian, dukungan tersebut banyak 
didefinisikan, seperti perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan 
kualitas pelayanan dan peningkatan kepatuhan (BPJS Kesehatan, 
21/11/16). 
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Hal menarik sebenarnya terkait dengan pemenuhan kualitas 
pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk kewenangan pemda 
dalam bidang kesehatan. Layanan kesehatan dan jaminan kesehatan 
tidak eksklusif satu sama lain dan menjadi dasar sinkronisasi 
penyelenggaraan jaminan kesehatan secara menyeluruh. 

Dikutip dari Shetty dkk (2016), korelasi tak bisa diabaikan antara 
kualitas layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan dengan kualitas 
jaminan kesehatan. Korelasi tersebut kemudian bervariasi terkait 
dengan perbedaan geografis sehingga menjadi tantangan masing-
masing daerah untuk memaksimalkan kualitas layanan kesehatan 
agar mencapai cakupan kesehatan menyeluruh.

Pada sebuah riset oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (2014) terkait dengan peran pemda dalam implementasi 
JKN, setidaknya layanan kesehatan yang harus dioptimalkan 
mencakup ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, 
peningkatan akses sesuai dengan kebutuhan medis, pemanfaatan 
dana kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik 
pemda, dan kecukupan anggaran bagi layanan kesehatan, baik 
upaya kesehatan perorangan maupun masyarakat. 

Dorongan untuk mengoptimalkan peran-peran di atas perlu 
dipopulerkan dengan menyejajarkan urgensi pencapaian cakupan 
menyeluruh dengan peningkatan layanan kesehatan di masing-
masing daerah. Peran tersebut tentu membutuhkan sinergi lintas 
sektor secara sistematis dan berkelanjutan.

Kerjasama dengan Pemda

Peranan penting pemda tidak bisa dipinggirkan. Uraian di atas 
setidaknya menggambarkan pemda sebagai aktor yang turut 
menggawangi optimalisasi JKN dengan tetap menegaskan jati 
dirinya dalam bentuk kewenangan daerah. Potensi tersebut perlu 
mendapatkan perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah 
pusat melalui BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan, 
sehingga dapat diejawantahkan dalam bentuk komitmen bersama 
melalui payung yang jelas. Selain mencakup kepesertaan daerah dan 
mekanisme kepatuhan yang terus menjadi perdebatan, kerja sama 
mengenai layanan kesehatan di era JKN perlu diarusutamakan.

Terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga 
kesehatan, pemda diharapkan mampu memperbesar peluang rumah 
sakit di tingkat daerah sebagai penyedia layanan kesehatan dengan 
cara memberikan pinjaman maupun insentif untuk memenuhi 
standar akreditasi maupun peningkatan layanan kesehatan lainnya. 
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Selain itu, strategi di atas dapat diterapkan untuk meningkatkan 
jumlah tenaga kesehatan, baik dokter di puskesmas maupun 
spesialis di rumah sakit agar rasio tenaga kesehatan dengan peserta 
JKN menjadi minimal. Hal di atas juga perlu diimbangi dengan 
pengamatan dari pusat untuk melihat daerah-daerah yang memiliki 
kapasitas anggaran rendah dengan sebaran sumberdaya kesehatan 
yang ada.

Selain itu, pemda juga memiliki kewenangan untuk melakukan 
kerja sama multisektor dalam hal urusan kesehatan, seperti 
membuka keran investasi swasta dalam penyediaan fasilitas layanan 
kesehatan. Di samping itu, kerja sama juga dapat dilakukan oleh 
pemda dan aktor lain di daerah, seperti lembaga sipil masyarakat 
maupun komunitas untuk turut serta mempromosikan akses layanan 
kesehatan dengan kebutuhan medis kepada masyarakat secara lebih 
dekat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan cita-cita cakupan 
kesehatan menyeluruh terwujud bersamaan dengan peningkatan 
kualitas layanan kesehatan yang optimal.

 
- Nopitri Wahyuni -

Kerjasama antara 
pusat, pemda dan 
aktor lain di daerah 
dibutuhkan untuk 
memastikan jaminan 
kesehatan berjalan 
beriringan dengan 
peningkatan layanan 
kesehatan.
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Timbul Tenggelam Kesehatan Jiwa pada 
Perempuan dan Budaya 

 

Keterkaitan perempuan dan budaya menjadi salah satu perspektif 
untuk melihat isu kesehatan jiwa saat ini. Peningkatan popularitas 
isu seiring meleknya masyarakat sudah barang tentu menawarkan 
perdebatan dengan ragam irisan persepektif. Selain untuk menggali 
kedalaman isu sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat, 
pemahaman mengenai kesehatan jiwa perlu mendapat porsi lebih 
besar pada tataran intervensi maupun tawaran kebijakan.

Secara lebih spesifik, berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan 
mengalami kerentanan maupun telah menjadi penyandang disabilitas 
psikososial lebih besar dari laki-laki. Walaupun begitu, tetap dicatat 
bahwa rasio tersebut dapat berbeda tergantung dengan jenis 
masalah kesehatan jiwa yang dihadapi. 

Namun, contoh pada konteks ini dapat dilihat dari sebuah laporan 
World Health Organization (WHO) tahun 2012. Laporan tersebut 
menyatakan bahwa rasio bunuh diri per 100.000 penduduk di 
Indonesia berada pada angka 4.9 (perempuan) dan 3.7 (laki-laki). 
Kerentanan tersebut masih tinggi pada perempuan 

Angka-angka tersebut kemudian dibarengi dengan faktor 
determinan mengapa perempuan tercengkram risiko bunuh diri. 
Faktor-faktor tersebut antara lain kekerasan dalam rumah tangga, 
kekerasan seksual, tekanan sosial dan kesulitan ekonomi. Dan, harus 
dicatat, gejala depresi menjadi penyulut bom waktu bagi tingginya 
angka bunuh diri di Indonesia, terutama pada perempuan.

Beranjak pada konteks sosio-kultural, pemahaman mengenai 
penanganan masalah kesehatan jiwa pun masih belum merata. 
Misalnya, praktik pemasungan masih seringkali dilakukan untuk 
menangani penyandang disabilitas psikososial. Data Kementerian 
Sosial (2018), terdapat sekitar 57.000 penderita pernah mengalami 
pemasungan. Pada tahun 2018, Human Rights Watch menyatakan 
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bahwa masih terdapat 12.800 orang yang masih terkungkung praktik 
tersebut.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013-2018 pun 
menggambarkan bahwa angka pemasungan lebih besar di konteks 
perdesaan dengan angka 17.7 persen pada tahun 2018 ketimbang 
perkotaan pada angka 10.7 persen. Laporan tersebut juga 
menggambarkan bahwa sebaran tertinggi anggota rumah tangga 
(ART) dengan penderita gangguan jiwa berat/ psikosis berada di 
Provinsi Bali, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Sayangnya, 
data ini belum memuat rasio berdasarkan gender.

Selain itu, persoalan penanganan juga terkait dengan akses medis. 
Data menunjukkan bahwa baru 16 persen penyandang disabilitas 
psikososial yang memiliki akses ke layanan kesehatan jiwa (HRW, 
2018). Pemasungan, sebagai salah satu penanganan alternatif, 
begitupula pengobatan non-medis, masih banyak dilakukan di 
Indonesia. 

Naasnya, dalam banyak kasus, praktik tersebut juga diperpuruk 
dengan perlakuan semena-mena, kekerasan fisik dan seksual, 
pemaksaan pengobatan, pengasingan, dan lain-lain. Hal ini 
memperumit upaya penanganan masalah kesehatan jiwa di 
Indonesia. 

Kesehatan Jiwa, Perempuan dan Budaya

Keragaman budaya tak dipungkiri memiliki implikasi penting 
terhadap penanganan masalah kesehatan jiwa. Sebuah riset yang 
dilakukan Hechanova dan Waeldle (2017) menformulasi setidaknya 
lima komponen yang dapat dijadikan indikator untuk mendiskusikan 
korelasi tersebut.

Komponen pertama terkait dengan ekspresi emosional (emotional 
expression). Pada beberapa budaya, membicarakan masalah yang 
menyakitkan dianggap akan mengarahkan pada perasaan yang 
menyakitkan. Dengan kata lain, bentuk ketidakseimbangan dalam 
ekspresi dapat menyebabkan penyakit. Hal ini menyebabkan 
keengganan untuk membicarakan permasalahan mereka.

Komponen kedua ialah terkait dengan rasa malu (shame). Rasa malu 
ini masih menjadi penghambat dalam akses layanan kesehatan. Rasa 
malu tersebut berkaitan dengan keinginan untuk melindungi reputasi 
maupun martabat keluarga. Ketakutan akan anggapan “gila” yang 
disematkan pada penyandang disabilitas psikososial pun, baik pada 

Sosial



Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 29

sisi terapis maupun masyarakat, menjadi faktor dari rasa malu. 
Pada akhirnya, mereka tidak mampu membangun kepercayaan dan 
memiliki ketakutan untuk mengungkapkan masalah mereka. 

Komponen selanjutnya terkait dengan relasi kuasa (power distance) 
antara terapis psikososial dengan penyandang yang berdampak 
terhadap otonomi maupun proses terapi yang berjalan. Pada 
komponen ini, perempuan mengalami kerentanan besar untuk 
memiliki pengalaman kekerasan fisik maupun seksual. Beberapa 
konteks daerah, penyandang tidak mampu menolak perlakuan dari 
terapis non-medis, seperti tabib atau dukun, yang dianggap menjadi 
bagian dari proses pengobatan alternatif. 

Keempat adalah terkait dengan karakteristik kolektivisme 
(collectivism) masyarakat yang masih rendah sehingga mengarah 
pada kurangnya proses pemberian dukungan. Terakhir adalah terkait 
dengan faktor spiritualitas maupun agama (spiritualism and religion) 
yang memengaruhi penanganan masalah kesehatan jiwa.

Dari sekian komponen tersebut, stigma kemudian terbentuk dan 
menjadi ganjalan besar dalam akses layanan kesehatan. Stigma dapat 
dipahami sebagai bentuk dari rasa malu, aib maupun penolakan yang 
berujung pada perasan tertolak, terdiskriminasi maupun tereksklusi 
pada diri seorang individu dalam hal keberfungsiannya di masyarakat 
(WHO, 2001). 

Stigma tersebut memiliki risiko lebih besar pada konteks sosio-kultur. 
Apalagi ketika penyandang disabilitas psikososial menunjukkan 
pola-pola perilaku yang ekstrem yang bersebrangan dengan nilai 
budaya setempat sehingga berpengaruh pada penolakan, pengucilan 
sampai diskriminasi. Pada akhirnya, masyarakat merasa malu dan 
menyembunyikan penyakit mereka dan menghindari penanganan. 

Regulasi Kesehatan Jiwa yang Holistik: Penutup

Penanganan masalah kesehatan jiwa di Indonesia telah mengalami 
kemajuan seiring waktu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Jiwa pun telah hadir sebagai kerangka kerja 
berbagai pemangku kepentingan pada isu tersebut. Sayangnya, 
amanat mengenai peraturan turunan dari undang-undang tersebut 
belum terlaksana dengan baik. 

Beberapa peraturan turunan perlu diselesaikan untuk menjawab 
kompleksitas isu kesehatan jiwa di Indonesia. Peraturan tersebut 
mencakup Peraturan Presiden mengenai koordinasi upaya kesehatan 
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jiwa, Peraturan Menteri tentang penatalaksanaan orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) dengan cara lain di luar ilmu kedokteran. 
Selain itu, undang-undang tersebut memandatkan Peraturan 
Pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan 
upaya kesehatan jiwa mulai dari promotif sampai rehabilitatif serta 
penyediaan sumberdaya kesehatan jiwa.

Hal yang perlu ditekankan dari aturan-aturan tersebut adalah 
bagaimana memuat konteks sosio-kultur masyarakat terkait 
dengan kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa harus melibatkan 
pendekatan holistik yang mampu mengeliminiasi stigma maupun 
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas psikososial. Hal ini 
tentu membutuhkan koordinasi lintas institusi pemerintahan.

Pada sisi tenaga kesehatan, pendekatan biopsikososial maupun 
pluralisme medis dapat menjadi pendekatan untuk bekerja dengan 
berbagai konteks masyarakat. Upaya kesehatan jiwa yang koordinatif 
dan berkelanjutan pun membutuhkan kompetensi kultural sebagai 
kesadaran, pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan 
dalam berbagai konteks budaya. 

Sedangkan, pada sisi peran serta masyarakat perlu menekankan 
sumberdaya positif di masyarakat berbasis etnisitas-budaya. Hal 
tersebut dapat membangun dukungan sosial maupun kolektivitas 
berbasis masyarakat yang mendorong proses penanganan. 

Selain pendekatan pada sisi sumberdaya kesehatan dan masyarakat, 
hal yang perlu dilakukan adalah memperbesar peluang kerja sama 
riset dan pengembangan terkait isu kesehatan jiwa dengan berbagai 
perspektif. Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan 
mampu menjawab persoalan keragaman isu kesehatan jiwa di 
masing-masing daerah di Indonesia. 

- Nopitri Wahyuni -
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Pendekatan holistik 
dibutuhkan untuk 
menajwab kompleksitas 
isu kesehatan jiwa 
yang beririsan dengan 
konteks sosio-budaya.
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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



Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 33

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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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



Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat   
Rizal Sukma 

Jeffrie Geovanie 
Jaleswari Pramodawardhani 

Hamid Basyaib 
Ninasapti Triaswati 

M. Ichsan Loulembah 
Debra Yatim 

Irman G. Lanti  
Indra J. Piliang 

Abd. Rohim Ghazali 
Saiful Mujani  

Jeannette Sudjunadi 
Rizal Mallarangeng 
Sugeng Suparwoto 

Effendi Ghazali 
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi  

Muhammad Rifki Fadilah 

Peneliti Bidang Hukum  

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik 

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Sosial  

Nopitri Wahyuni

Staf Program dan Pendukung  

Hadi Joko S.

Administrasi 

Kiara Hazia

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout 

Siong Cen 

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

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

www.theindonesianinstitute.com


