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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November-Desember 2019 mengangkat laporan 
utama mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 
2020. Tema ini sangat relevan karena pengaturan tentang UMP perlu 
mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial sekaligus 
iklim usaha. Upah minimum yang masih menjadi jaminan bagi keadilan bagi 
pekerja masih menjadi kemelut yang membebani para pengusaha hingga 
saat ini di Indonesia.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang 
laporan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019. Tema ini relevan karena 
Berdasarkan hitung-hitungan BPS, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 
sebesar 5,02 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sebelumnya, 
pada kuartal I dan II-2019, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh sebesar 
5,07 persen dan 5,05 persen (BPS, 2019). Selain itu, kami juga membahas 
tentang kemiskinan di DKI Jakarta. Kendati angka jumlah penduduk miskin 
terus mengalami penurunan, nyatanya masih banyak pekerjaan rumah 
yang harus segera dibenahi, khususnya oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Di bidang hukum, kami membahas tentang pembentukan Dewan Pengawas 
KPK yang memerlukan keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat. 
Selain itu, kami juga membahas tentang Mengkritisi Penggunaan Pasal 
Penistaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kami juga 
membahas tentang persoalan pembentukan legislasi dan kinerja legislator 
periode 2019-2024.  

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang ancaman 
penggunaan politik identitas pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, kami 
membahas tentang fenomena keberadaan pendengung dalam demokrasi 
kita saat ini. Tema ini relevan karena Penyebaran misinformasi atau bahkan 
disinformasi yang dilakukan pendengung sangat berpotensi memberikan 
dampak pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Kami juga 
membahas tentang polemik Rancangan Anggaran Daerah DKI Jakarta 
2020.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang realisasi E-Budgeting 
di Jakarta. Tema ini relevan dibahas karena realisasi E-Budgeting di Jakarta 
masih menunjukkan kelemahan. Tidak ditampilkannya KUA-PPAS tahun 
ini telah menimbulkan keresahan publik.  Selain itu, Update Indonesia 
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kali ini juga membahas tentang kebijakan kenaikan Iuran BPJS 
Kesehatan pada Januari 2020. 

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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Peningkatan Upah Minimum = Kesejahteraan?
  

Pembahasan mengenai pengaturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 
tahun 2020 semakin mencuat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang 
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto Tahun 2019, kenaikan upah minimum 
ditentukan dengan landasan data inflasi nasional dan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Pengaturan tersebut pun tak terlepas dari Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 
Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi pada tahun 2019 sebesar 3.39 
persen disertai pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) tahun 
berjalan yang mencapai 5.12 persen. Angka tersebut menjadi dasar 
kenaikan UMP dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 
tahun 2020, yaitu 8.51 persen. 

Beberapa daerah kemudian melakukan pengaturan dan 
penetapannya masing-masing. Penetapan besaran UMP tahun 
2020 telah diumumkan oleh Gubernur pada tanggal 1 November 
lalu. Sedangkan, pengumuman besaran UMK setidaknya akan 
diumumkan paling lambat pada 21 November 2019 (Katadata, 
17/10/2019). Misalnya, di Jakarta, Pemerintah Provinsi telah 
mengumumkan UMP dari Rp3.940.000 menjadi Rp4.276.349. 
Contoh lain, di Bekasi, pemerintah setempat telah menetapkan 
kenaikan UMK mencapai Rp4.498.961 dari Rp4.146.126. 

Namun, penetapan UMP tersebut memunculkan perdebatan 
publik. Baru-baru ini, terdapat wacana penghapusan UMK yang 
diwarnai keributan (CNBC Indonesia, 13/11/2019). Wacana baru 
sebatas pengkajian penghapusan UMK hingga UMK sektoral untuk 
menciptakan satu sistem pengupahan di daerah sebagai satu acuan 
upah minimum. Hal ini berdasarkan kondisi pengupahan sektor 

Laporan Utama
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tertentu yang dinilai lebih tinggi dari pengupahan di tingkat provinsi.

Tentunya, wacana tersebut menimbulkan kegelisahan banyak 
pihak. Dikutip dari laporan “Doing Business 2020” yang dikeluarkan 
oleh Bank Dunia, kebijakan upah minimum di Indonesia memang 
menjadi sistem kompensasi yang cukup adil kepada pekerja. Namun, 
nyatanya terdapat kegerahan industri terhadap berbagai lapisan 
sistem pengupahan yang berdampak pada daya saing industri. 
Perusahaan di berbagai negara berkembang memiliki kesulitan 
membayarkan upah minimum disebabkan rasio yang terlalu tinggi 
dibandingkan dengan median laba yang mereka bukukan (World 
Bank, 2020). 

Di sisi lain, wacana penghapusan sistem upah menghembuskan 
angin kekecewaan bagi pekerja.  Titik awalnya, wacana tersebut 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 89 yang menerangkan 
tentang adanya UMP, UMK dan/atau upah minimum sektoral. 
Pengkajian penghapusan tersebut tentu harus dimulai dari rencana 
revisi UU Ketenagakerjaan.

Pembahasan mengenai upah minimum memang sering menuai pro-
kontra. Pada sisi industri, adanya UMP/UMK jelas mempengaruhi 
daya saing usaha dan peluang investasi. Industri merasa kelabakan 
pula dengan kenaikan upah minimum tahun 2020, terutama sistem 
upah sektoral. 

Sebaliknya, pada sisi pekerja, wacana penghapusan upah minimum 
(terutama sektoral) akan memperbesar kemungkinan mereka 
hanya akan mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan upah 
provinsi. Buntut panjangnya, wacana tersebut malah mengandung 
risiko pemiskinan pekerja yang terjadi akibat penghapusan upah 
minimum di tingkat kabupaten/kota dan/atau sektor-sektor 
tertentu.

Jika ditelisik lebih jauh, pengenaan upah minimum memang 
berdampak terhadap pengurangan jam kerja dan jenis pekerjaan. 
Namun, kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap 
peningkatan pendapatan antara rumah tangga berpendapatan 
rendah dan menengah. Pernyataan yang dikutip dari penelitian Ken 
Yamada (2016) tersebut berkesimpulan bahwa kondisi kesejahteraan 
yang terjadi akibat dari peningkatan upah minimum, tidak sungguh 
terjadi atau diabaikan.

Laporan Utama
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Penelitian di atas menggambarkan bahwa upah minimum nyatanya 
memiliki berbagai persoalan. Selain kompaknya pengusaha dan 
pekerja yang mengeluh atas besaran upah minimum yang naik 
tahun depan, persoalan lain yang tak kalah penting ialah bagaimana 
pengaturan sistem tersebut memberikan dampak kesejahteraan, 
baik dari sisi industri maupun kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan.

Upah Minimum dan Dampak Kesejahteraan di Indonesia

Pengaturan upah minimum diperkenalkan di berbagai negara maju 
maupun berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki standar 
hidup kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan mengurangi 
ketimpangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
upah minimum akan menggenjot upah pekerja pada distribusi 
pendapatan bagian bawah dan menekan ketimpangan upah. Di sisi 
lain, peningkatan tersebut justru berdampak terhadap pengurangan 
pekerja berpendapatan rendah akibat dari biaya rekrutmen pekerja 
berpendapatan rendah yang meningkat seiring dengan peningkatan 
upah minimum (Neumark dan Wascher, 2007). 

Sebuah penelitian lain dari Card dan Krueger (1995) pun 
menunjukkan bahwa pekerja yang terkena sistem upah minimum 
tidak benar-benar berada di bagian bawah distribusi pendapatan 
ketika pasangan mereka pun memiliki sumber pendapatan lain. 
Dengan dasar tersebut, peningkatan upah minimum tidak memiliki 
dampak distribusi yang menguntungkan terhadap pendapatan 
rumah tangga pada tingkat upah individu.

Dampak terhadap distribusi konsumsi tersebut menjadi lebih 
membingungkan. Apalagi, ketika rumah tangga menentukan 
konsumsi mereka tidak hanya berdasarkan pendapatan saat ini, 
melainkan ekspektasi terkait pendapatan di masa depan (Deaton, 
1992).

Jika digali, efek mengerikan terhadap dunia kerja cenderung akan 
sangat merugikan dalam jangka panjang akibat dari biaya-biaya 
penyesuaian yang terjadi setelah peningkatan upah minimum. 
Artinya, pekerja dengan pendapatan rendah mungkin akan 
mengalami risiko kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan, jika mereka 
mampu berpindah pekerjaan pun, mereka akan tetap menghadapi 
risiko ketidakpastian pendapatan. 

Argumen mengenai efek menguntungkan dari upah minimum 
tersebut kemudian dapat dilemahkan ketika berbicara konteks 

Laporan Utama
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pendapatan yang akan datang daripada konteks pendapatan saat 
ini. Jika diamati dari dampak konsumsi rumah tangga, peran dari 
upah minimum dapat memperbaiki standar hidup dari kelompok 
pendapatan rendah mungkin sangat terbatas atau bahkan tidak 
benar-benar terjadi. Sedikit dampak yang dapat dikenali terhadap 
konsumsi rumah tangga maupun dampak terhadap ketimpangan 
konsumsi.

Penelitian yang dilakukan Yamada (2016) kemudian secara spesifik 
menggambarkan dampak dari sistem upah minimum tersebut 
terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Penelitian 
tersebut menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey 
(IFLS) pada periode tahun 1993 sampai tahun 2000. Secara umum, 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem upah minimum 
memiliki keterbatasan sebagai kebijakan untuk meningkatkan 
standar kehidupan kelompok masyarakat pendapatan rendah dan 
upaya pengurangan ketimpangan. 

Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan banyak hal, mulai 
dari sisi dampak pada pasar kerja, standar hidup dan kesejahteraan 
rumah tangga. Pada sisi pasar kerja, peningkatan upah minimum 
memiliki dampak positif dan cukup signifikan terhadap pendapatan 
bagi pekerja laki-laki dan pekerja pada sektor formal, tetapi tidak 
pekerja perempuan. 

Hal tersebut dapat direfleksikan dari masih rendahnya keterikatan 
perempuan pada pasar kerja karena pemberlakukan sistem magang 
maupun paruh waktu yang membuat perempuan lebih sedikit bekerja 
(kurang dari 40 jam per minggu). Ketika pekerja laki-laki mengalami 
peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya peningkatan upah 
akibat penambahan jam kerja, pekerja perempuan tidak mengalami 
hal tersebut karena penambahan jam kerja justru mengimbangi 
jumlah upah yang mereka dapatkan.

Masih di pasar kerja, pekerjaan menjadi satu bahasan penting. 
Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pada laki-laki, efek 
marjinal dari upah minimum bersifat negatif terhadap kemungkinan 
dipekerjakan di sektor fomal, dan bersifat positif pada kemungkinan 
dipekerjakan di sektor informal. 

Penurunan kemungkinan dipekerjakan di sektor formal sama 
besarnya dengan peningkatan kemungkinan dipekerjakan di sektor 
informal, mengindikasikan adanya perpindahan pekerja laki-laki dari 
sektor formal ke sektor informal. Implikasinya, pekerja laki-laki yang 

Laporan Utama
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terkena sistem upah minimum mengalami peningkatan risiko pada 
pendapatan mereka. Selain itu, dengan fakta bahwa pekerja sektor 
informal cenderung tidak mendapatkan jaminan sosial, dampak dari 
peningkatan instabilitas dari pendapatan rumah tangga tidak bisa 
diabaikan. 

Sedangkan, pada perempuan, efek marjinal bersifat negatif terhadap 
kemungkinan dipekerjakan di sektor formal dan kemungkinan 
dipekerjakan di sektor informal. Namun, bersifat positif terhadap 
kemungkinan tidak dipekerjakan (pemutusan hubungan kerja). 
Efek negatif pada pekerjaan informal tersebut dapat berarti bahwa 
pekerja perempuan di sektor informal dikerumuni oleh pekerja laki-
laki yang berpindah dari sektor formal ke sektor informal. 

Kemudian, pada sisi standar hidup, peningkatan upah minimum 
memang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan 
rumah tangga. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada konsumsi 
rumah tangga. Dampak dari pendapatan rumah tangga tersebut 
setengah dari dampak pendapatan individual untuk rumah tangga 
ketika entah kepala rumah tangga maupun pasangan ialah pekerja 
berupah minimum.

Implikasi lain dari peningkatan pendapatan rumah tangga setelah 
peningkatan sistem upah minimum berakibat pada rendahnya 
peningkatan pendapatan tetap. Alasannya, ada peningkatan risiko 
pendapatan terkait dengan penurunan pekerjaan formal bagi laki-
laki dan peningkatan pemutusan hubungan kerja bagi perempuan. 

Kemudian, pada sisi kesejahteraan rumah tangga, kesejahteraan 
yang diakibatkan peningkatan upah minimum sebagian besar 
disebabkan oleh perubahan level waktu luang. Secara khusus, 
setengah dari efek kesejahteraan terkait dengan jumlah waktu luang 
pada laki-laki karena mereka biasanya lebih banyak dipekerjakan 
dibandingkan perempuan. Namun, efek tersebut akan tetap jika 
tidak ada perubahan pada sisi jenis pekerjaan. 

Secara umum, kesejahteraan tersebut merefleksikan bahwa 
beberapa rumah tangga dapat menikmati lebih banyak waktu luang 
tanpa dibebani penurunan konsumsi setelah peningkatan upah 
minimum. Namun, kemungkinan dari peningkatan upah minimum 
dapat memiliki efek buruk terhadap partisipasi sekolah sebagai 
akibat dari peningkatan biaya peluang dari pendidikan. Ketika efek 
ini dipertimbangkan, perolehan kesejahteraan akan lebih kecil. 

Laporan Utama
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Uraian di atas menjelaskan mengenai konsekuensi yang tidak 
diharapkan dari sistem upah minimum. Pekerja berpendatan rendah 
memang mengalami peningkatan upah setelah upah minimum 
diberlakukan, tetapi pada saat yang sama, terjadi pengurangan jam 
kerja dan pekerjaan formal. 

Peningkatan upah minimum juga memiliki efek signifikan terhadap 
pendapatan rumah tangga pada distribusi pendapatan menengah 
dan bawah. Namun, hanya sedikit berdampak terhadap konsumsi 
rumah tangga, yang merefleksikan risiko terhadap pendapatan. 
Konsekuensinya, peningkatan upah minimum tidak memiliki efek 
apapun terhadap penurunan ketimpangan konsumsi antara kaya 
dan miskin. Perolehan kesejahteraan pun kecil dan lebih banyak 
disebabkan akibat perubahan jumlah waktu luang. 

Penutup

Di Indonesia, mempertimbangkan kesejahteraan sosial sekaligus 
iklim usaha memang perlu diseimbangkan. Upah minimum yang 
masih menjadi jaminan bagi keadilan bagi pekerja masih menjadi 
kemelut yang membebani para pengusaha. Uraian pada bagian 
sebelumnya juga menggambarkan bahwa sistem pengupahan belum 
benar-benar memastikan kesejahteraan bagi rumah tangga. Sistem 
tersebut baru sekadar instrumen untuk melakukan redistribusi 
pendapatan. Memang perlu diakui bahwa seperti intervensi 
redistributif lain, sistem upah minimum memiliki kerugian inefisiensi 
dan tidak selalu membantu para pekerja. 

Perlu ditilik juga, bahwa kesejahteraan pekerja pada jangka panjang 
sangat tergantung pada tingkat produktivitas dan penetapan sistem 
upah tidak akan berbuat banyak pada konteks ini. Persoalannya 
juga kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan 
potensial tidak akan mengentaskan kemiskinan pada jangka pendek.

Melihat hal tersebut, kebijakan ke depan perlu mempertimbangkan 
berbagai hal. Dengan penetapan di tingkatan berbeda, baik terkait 
sektor maupun usia, tanpa mengganggu sistem upah yang telah 
tersedia, penggunaan sistem manfaat dalam pekerjaan yang ada 
(penguatan partisipasi), atau penerapan pajak penghasilan (ada 
subsidi pembayaran perlindungan sosial bagi pekerja berupah 
minimum), hal tersebut dapat lebih baik ketimbang mematahkan 
kunci dari jebakan kemiskinan.

Selain itu, dalam jangka panjang, kebijakan yang ada juga harus 
memuat peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM). 

Laporan Utama
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Penguatan tersebut harus disinergikan pendidikan, penguatan 
sistem kesehatan nasional, kewirausahaan, dan perlindungan sosial. 
Penguatan SDM pun harus mempertimbangkan kemajuan teknologi 
yang berdampak terhadap pergeseran lapangan kerja. Perlu ada 
investasi untuk pengembangan teknologi dan inovasi yang tidak 
kalah pentingnya. Hal tersebut tidak lain untuk mendorong bauran 
pertimbangan kebijakan lain dalam meningkatkan kesejahteraan 
sosial, baik dari sisi pekerja dan iklim dunia usaha. 

- Nopitri Wahyuni -

Upah minimum 
bukan obat mujarab 
bagi kemiskinan. 
Bauran kebijakan 
dalam mendorong 
kesejahteraan bagi 
pekerja dan penguatan 
iklim dunia usaha 
sangat diperlukan.

Laporan Utama
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Memupuk (Kembali) Optimisme Ekonomi Indonesia  

Memasuki bulan terakhir di tahun 2019, Indonesia baru saja merilis 
laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan 
ekonomi kuartal III-2019. Berdasarkan hitung-hitungan BPS, 
ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,02 persen secara 
tahunan atau year-on-year (yoy). Sebelumnya, pada kuartal I dan II-
2019, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh sebesar 5,07 persen 
dan 5,05 persen (BPS, 2019).

Hal ini patut disyukuri karena di tengah ketidakpastian global dan 
juga memanasnya hubungan dagang Amerika-China membuat 
banyak negara di dunia tumbuh kurang dari 5 persen, misalnya 
Malaysia yang hanya tumbuh 4,9 persen, Thailand 3,7 persen, 
Brasil 1,01 persen, dan Rusia 0,9 persen. Namun, dengan segala 
daya upayanya, Indonesia masih mampu tumbuh di angka 5 persen 
kendati sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan kuartal-
kuartal sebelumnya. 

Tulisan ini akan menyampaikan bagaimana kinerja perekonomian 
Indonesia sepanjang tahun 2019 yang diukur dari empat indikator 
fundamental perekonomian suatu negara. 

Tingkat Pengangguran

Indikator pertama kinerja ekonomi dapat diukur dari tingkat 
pengangguran dan pasar tenaga kerja. Dari sisi pasar tenaga kerja, 
khususnya tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa dalam kurun 
waktu 10 tahun belakangan ini menunjukkan tren penurunan tingkat 
pengangguran yang cukup signifikan. Khususnya dalam 5 tahun 
belakangan ini, tingkat pengangguran mampu berada di kisaran 5 
persen (BPS, 2019). 

Lebih lanjut, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia 
pada bulan Februari 2019 sebesar 5,01 persen, turun 0,12 poin 
persentasenya dibandingkan bulan Februari dan 0,33 poin persentase 
dibanding bulan Agustus 2018. TPT tersebut merupakan level 

Ekonomi
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terendah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla 
serta terendah sejak krisis tahun 1998.

Turunnya angka pengangguran ditopang oleh meningkatnya jumlah 
pekerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah angkatan 
kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2019 
bertambah 2,29 juta jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja 
hanya meningkat 2,24 juta jiwa dibanding bulan Februari 2018. 
Artinya, jumlah pengangguran berkurang 50 ribu jiwa dalam 
setahun. 

Berkurangnya tingkat pengangguran ini menunjukkan perekonomian 
Indonesia terus menuju ke arah yang semakin membaik. Hal ini juga 
menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja 
lebih keras lagi di tahun 2020 untuk menurunkan kembali angka 
pengangguran yang ada di Indonesia. 

Kuantitas dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya, kinerja ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan 
ekonomi. Sata dari BPS menunjukkan bahwa rata-rata laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini (1999 
hingga 2018) sebesar 5,27% yoy. Tahun 2018 kemarin, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,2 persen dengan nilai 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 14.837 triliun 
Rupiah.

Teori Molton and Khaw (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi merupakan indikator fundamental bagi kesehatan 
perekonomian. Tingkat pertumbuhan PDB suatu negara itulah 
pertumbuhan ekonomi yang menurut Mankiw (2010), menjadi 
alasan suatu negara menjadi lebih kaya dan meningkatkan standar 
kehidupannya. 

Oleh karena itu, kuantitas pertumbuhan ekonomi menjadi aktor 
penting mengingat ekonomi yang tumbuh tinggi akan berdampak 
positif terhadap berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Hal ini 
juga menjadi batu loncatan untuk keluar dari tempurung middle-
income trap yang selama ini menjadi dinding penghalang Indonesia 
untuk bergerak naik menjadi negara maju.

Selanjutnya, dari sisi kualitas, kita dapat melihatnya dari angka rasio 
gini. Per definisi, rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur 
derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio 
gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan 
adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. 
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Berdasarkan catatan BPS pada bulan Maret 2019, tingkat 
ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh 
rasio gini adalah sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,002 poin 
jika dibandingkan dengan Gini Ratio bulan September 2018 yang 
sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini 
Ratio bulan Maret 2018 yang sebesar 0,389. 

BPS rasio gini bulan Maret 2019 berhasil menjadi yang terendah 
sejak tujuh tahun terakhir, atau sejak bulan September 2011. 
Hal ini mengindikasikan memang adanya perbaikan pemerataan 
pengeluaran di Indonesia. 

Tingkat Inflasi

Lebih lanjut, dari sisi laju inflasi sepanjang tahun 2015 hingga bulan 
September 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif. Misalnya, di 
sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016, tren inflasi cenderung 
menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, di tahun 2016 hingga 
2017 justru berkebalikan. Hal demikian terjadi berpola hingga 
memasuki bulan September 2019. 

Kendati demikian, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), rata-
rata laju inflasi sepanjang tahun 2015 hingga bulan September 2019 
mampu terjaga di angka 3,2 persen atau masih dalam batas aman, 
yaitu 3,4 persen (BI, 2019). Inflasi yang rendah dan stabil merupakan 
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang 
pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan 
bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak 
negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi inflasi 
yang rendah dan stabil juga mencerminkan bahwa secara umum 
pemerintah mampu mengontrol stabilitas harga komoditas barang 
kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, 
laju inflasi yang cenderung rendah dan stabil ini juga memberikan 
dampak positif terkait kebebasan ekonomi. Laju inflasi yang berada 
pada level aman akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk 
berusaha. 

Kebebasan Ekonomi 

Sementara, berdasarkan laporan The Heritage Foundation, Indonesia 
pada tahun 2019 berada di posisi ke-56 dari 180 negara. Capaian ini 
juga meningkat dibandingkan tahun 2018, dimana Indonesia berada 
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pada peringkat 69 dari 180 negara atau naik 13 peringkat dari tahun 
2018 (The Heritage Foundation, 2019).  

Hal ini didorong oleh komitmen pemerintah untuk membuat 
Indonesia menjadi negara yang lebih ramah investor. Selain itu, 
Indonesia juga sedang memperkuat fondasi perekonomiannya 
dengan pembangunan infrastruktur yang membuat banyak investor 
asing semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Secara umum, kebebasan ekonomi biasanya ditandai dengan kuatnya 
perlindungan atas hak milik pribadi, tarif pajak yang rendah, iklim 
usaha yang sehat, stabilitas moneter, serta keterbukaan terhadap 
arus perdagangan global. Negara yang memiliki tingkat kebebasan 
ekonomi yang tinggi menyiratkan bahwa negara tersebut memiliki 
kebebasan yang baik untuk masuk dan bersaing dalam pasar global.

Setidaknya dari empat indikator yang dijabarkan, penulis 
memberikan fakta bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih 
dalam keadaan yang masih baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh 
langsung berputus asa dan cepat mengambil kesimpulan bahwa 
Indonesia sedang berada di ambang resesi seperti yang santer ini 
digadangkan oleh banyak pihak.

Kendati demikian, kita juga tidak boleh lengah. Indonesia harus 
memilih prioritas kebijakan menjadi penting. Selain itu, hal yang 
perlu kita lakukan saat ini adalah dengan memupuk sikap optimis 
dan percaya bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih 
cukup baik dan stabil dari indikator fundamental di atas. Dengan 
demikian, kutukan resesi yang digadangkan tadi dapat berlalu 
tanpa meninggalkan jejak yang berarti, sehingga pada tahun 2020 
mendatang, kita dapat menyambut tahun baru dengan rasa percaya 
diri dan perasaan gembira, serta rasa syukur karena kita telah 
berhasil melalui global uncertainty sepanjang tahun 2019 ini.

 - M. Rifki Fadilah   -

Presiden terpilih 
(2019-2024), 
Joko Widodo, saat 
ini sedang sibuk 
menggodok kabinet 
anyar, khususnya 
para menteri bidang 
ekonomi yang akan 
membantunya 
mewujudkan visi-
misinya lima tahun 
ke depan. Ada 
beberapa tantangan 
yang harus dihadapi 
kabinet terpilih 
berikutnya mulai dari 
pertumbuhan ekonomi 
hingga defisit transaksi 
berjalan.  
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Sebagai kota metropolitan dengan segala kemegahannya, DKI 
Jakarta nyatanya masih belum mampu mengusir kemiskinan dari 
wajahnya. Berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 
Jakarta pada bulan Maret 2019, secara nasional, tingkat kemiskinan 
DKI Jakarta sebesar 3,47 persen atau sebesar 365.550 orang. 

Jika kita lihat, memang angka ini menunjukkan adanya penurunan 
jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di bulan September 2018 
(3,55 persen atau 372,26 ribu orang). Artinya, jumlah penduduk 
miskin berkurang sebanyak 6,71 ribu orang atau turun 0,08 poin. 
Kemudian, jika dibandingkan dengan periode Maret 2018 (3,57 
persen atau 373,12 ribu orang), persentase penduduk miskin juga 
mengalami penurunan sebesar 0,10 poin atau berkurang 7,57 ribu 
orang. 

Sehimpun fakta di atas memang sedikit memberikan angin segar 
bagi kita. Pemerintah DKI Jakarta dapat mengatakan bahwa wajah 
kemiskinan DKI Jakarta sedikit demi sedikit sudah terkikis. Namun, 
ada fakta lain yang terkuak dibalik menurunnya angka kemiskinan 
di DKI Jakarta yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah 
terkait.

Garis Kemiskinan

Per definisi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan 
(GK). Komponen GK sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan 
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Berdasarkan 
catatan BPS (2019), GK mengalami kenaikan sebesar 4,85 persen 
pada periode September 2018 – Maret 2019 (dari Rp607.778 per 
kapita per bulan menjadi Rp637.260). 

Secara tersirat, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah GK dapat dikategorikan sebagai penduduk 
miskin. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan DKI Jakarta 
yang mengalami penurunan, seolah kita dapat menarik kesimpulan 

Menanggulangi Kemiskinan Jakarta
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bahwa kemampuan pengeluaran atau belanja per kapita warga di 
DKI Jakarta mengalami kenaikan dan menunjukkan terjadinya 
kenaikan kesejahteraan dan daya beli. Hal ini ditunjukkan dengan 
menurunnya angka kemiskinan di saat GK yang menunjukkan 
kenaikan.

Logika berpikir di atas belum tentu tepat. Hal ini dikarenakan 
pengukuran GK hanya mengukur dari sisi pengeluaran, sedangkan sisi 
pendapatannya tidak diukur. Dengan teknis penghitungan tersebut, 
pada prinsipnya kita belum tahu secara pasti, apakah pembiayaan 
pengeluaran per kapita beriringan dengan perbaikan pendapatan 
warga DKI Jakarta, sehingga per kapita warga DKI Jakarta mampu 
melakukan pengeluaran di atas atau setara dengan GK

Alih-alih terjadi kenaikan pengeluaran perbulan, justru pengeluaran 
tadi ditombok dari hutang-piutang guna mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. Oleh karena itu, kenaikan GK tidak serta-merta 
menyiratkan adanya perbaikan pendapatan dan peningkatan daya 
beli dari masyarakat. 

Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

Alhasil, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan 
persentase penduduk miskin dan juga adanya kenaikan GK. Dimensi 
lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan 
kemiskinan. 

Secara definisi, Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran 
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh 
rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. 

Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran 
yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran 
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, 
semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin 

Nyatanya, sepanjang periode September 2018 – Maret 2019, 
Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan, sedangkan 
Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan peningkatan. Indeks 
Kedalaman Kemiskinan hanya turun sebesar 0,006 poin dari 0,503 
pada bulan September 2018 menjadi 0,497 pada bulan Maret 2019. 
Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan justru mengalami naik 
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sebesar 0,004 poin dari 0,107 pada bulan September 2018 menjadi 
0,111 pada bulan Maret 2019. 

Fakta dan data di atas kembali menyiratkan banyaknya pekerjaan 
rumah pemerintah daerah terkait dalam persoalan kemiskinan di 
DKI Jakarta. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan 
harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan 
kemiskinan.

Menengok Ketimpangan Jakarta

Lebih lanjut, untuk menengok ukuran ketimpangan yang terjadi di 
Jakarta kita dapat menggunakan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar 
antara 0-1. Per definisi, gini ratio merupakan salah satu alat untuk 
mengukur pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas 
pendapatan dengan skala 0-1. 

Rasio yang mendekati angka 0 menunjukkan semakin terjadinya 
pemerataan pendapatan, sebaliknya jika Gini Ratio mendekati angka 
1 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. 

Saat ini, berdasarkan data BPS per bulan Maret 2019, nilai Gini 
Ratio DKI Jakarta sebesar 0.394 (BPS, 2019). Nilai Gini Ratio ini 
nyatanya tidak mengalami pergerakan dari periode sebelumnya di 
bulan Maret 2018. Bahkan, nilai ini justru menunjukkan kenaikan 
sebesar 0.004 poin, jika dibandingkan pada bulan September 2018 
sebesar 0.390. 

Jika kita lihat dari skala nasional, nyatanya Gini Ratio DKI Jakarta 
berada di atas Gini Ratio nasional. Hal ini nyatanya juga sudah 
terjadi sejak tahun 2010 silam. Berdasarkan data yang diimpun dari 
Kadatada.co.id (2019), Gini Ratio Jakarta pernah mencapai level 
tertingginya pada bulan Maret 2011, yaitu hingga ke 0,438 dan 
selalu berada di atas ketimpangan nasional sejak tahun 2014.

Tentu hal ini patut menjadi perhatian pemerintah DKI Jakarta. 
Pasalnya, semakin tinggi angka Gini Ratio menunjukkan semakin 
curamnya jurang ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin. 
Hal ini juga semakin menunjukkan sekat yang tinggi antara keduanya. 

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan persoalan di atas maka strategi yang harus dilakukan 
untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut: pertama, 
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perlu dipahami bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat 
multidimensional. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan 
hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif, 
seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain dari 
mindset warga DKI Jakarta. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, 
maka kemiskinan akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, 
langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi 
hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. 

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong 
produktivitas, maka strategi yang dipilih adalah peningkatan 
kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan 
pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, 
peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja 
(networking), serta informasi pasar. 

Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses 
penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan hingga evaluasi, serta proses pengambilan keputusan.

Keempat, strategi pemberdayaan dengan memberikan kebebasan 
bagi masyarakat yang miskin untuk mengatur dirinya dan 
memberdayakan diri melalui kebebasan ekonomi yang harus dijamin 
oleh pemerintah. Oleh karena itu, jalan keluar yang diusulkan dalam 
rangka memberantas kemiskinan adalah pemberdayaan.

Sebagai suatu masalah yang berdimensi luas, kemiskinan harus 
dipandang sebagai masalah kompleks atau multidimensi. Oleh 
karena itu, pemecahan masalah kemiskinan harus dilakukan melalui 
pendekatan multidimensi. Untuk itu, baik Pemerintah dan pihak 
nonpemerintah memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam 
penanggulangan masalah kemiskinan di Jakarta. 

- M. Rifki Fadilah  -

Wajah kemiskinan 
enggan pergi dari 
Jakarta. Kendati 
angka jumlah 
penduduk miskin 
terus mengalami 
penurunan, nyatanya 
masih banyak 
pekerjaan rumah 
yang harus segera 
dibenahi, khususnya 
oleh Pemerintah DKI 
Jakarta.  Sebagai 
suatu masalah yang 
berdimensi luas, 
kemiskinan harus 
dipandang sebagai 
masalah kompleks 
atau multidimensi. 
Komitmen yang 
kuat baik dari 
Pemerintah dan 
pihak nonpemerintah 
dibutuhkan untuk 
sama-sama 
menanggulangi 
kemiskinan di 
Jakarta. 
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Dewan Pengawas KPK dan

 Senjakala Pemberantasan Korupsi 

                

Sengkarut persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
tampaknya masih belum berakhir. Meski revisi Undang-Undang 
(UU) atas kelembagaannya telah berlaku efektif per 17 Oktober 
kemarin, dan janji-janji penerbitan Peraturan Pengganti Undang-
Undang (Perppu)  untuk menganulir UU tersebut telah urung 
dikeluarkan.

Bagaimana tidak, jauh sebelum UU tersebut dibahas dan disetujui 
secara “ajaib”, berbagai tokoh dan elemen masyarakat sudah 
memasang sikap penolakan dan antipati. Dapat diperhatikan dengan 
jelas, berbagai rumusan pasalnya mengandung sejumlah kecacatan 
substansial yang tidak terelakkan. Mulai dari kegagalan konseptual 
yang mendudukkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, 
hadirnya dewan pengawas yang memasung kerja-kerja pro-justitia 
KPK, hingga dilucutinya sejumlah kewenangan Pimpinan KPK yang 
saat ini bertindak tidak ubahnya hanya sebagai manajer belaka. 

Berbagai rumusan pasal yang melemahkan itu, sebagaimana 
diketahui berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), atau dengan 
kata lain diundangkan meski dalam bahasa hitam di atas putih tidak 
memperoleh pengesahan atau tanda tangan dari sang Presiden. Hal 
ini, tentunya sekaligus memberikan penegasan atas ketidaktegasan 
dan ketidakjelasan sikap Presiden Joko Widodo itu sendiri, yang 
sejak awal berkampanye dan berjanji akan berdiri selaras dengan 
keberpihakan terhadap penguatan KPK secara kelembagaan.

Ironi Kehadiran Dewan Pengawas 

Sehubungan dengan revisi UU inilah, pembicaraan terkait tata 
kelembagaan baru KPK, menjadi semakin relevan untuk segera 
dibicarakan. Pasalnya, UU yang telah berlaku mengikat secara 
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umum dengan Nomor 19 Tahun 2019 ini, menghadirkan alat 
kelengkapan terbaru berupa dengan pengawas yang memiliki 
sejumlah kewenangan yang jauh lebih besar dari pimpinan KPK itu 
sendiri. 

Konstruksi kewenangan yang sebagaimana dirumuskan, menjadi 
pengawas dengan menjalankan fungsi pengawasan, namun 
sekaligus juga menjadi eksekutor yang berwenang mengontrol 
dan memberikan izin pada sejumlah fungsi pro-justitia KPK 
seperti penyitaan, penggeledahan dan penyadapan. Dengan porsi 
kewenangan seperti itu, agenda pemberantasan korupsi tentu akan 
direcoki dengan sejumlah tahapan birokrasi, dan anasir-anasir lain 
yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan kecenderungan abuse 
of power. 

Untuk itu, alih-alih membentuk struktur atau alat kelengkapan 
tersendiri untuk mengawasi kerja-kerja KPK, justru dewan 
pengawas inilah yang semestinya urgen untuk diawasi ke depan. 
Membentuk kembali alat kelengkapan lain untuk mengawasi 
kinerja dewan pengawas ini, tentunya akan menambah deretan 
ambiguitas konsep dewan pengawas itu sendiri. Itulah sebabnya 
ketika dicanangkan, banyak pihak yang spontan menyatakan bahwa 
ide dewan pengawas ini telah cacat sedari awal secara konseptual.

Untuk dapat mengawasi kinerja suatu Lembaga Negara Independen 
(LNI) seperti KPK, yang seharusnya dibutuhkan ialah mengadakan 
suatu sistem pengawasan, bukan malah membentuk lembaga 
atau dewan pengawas. Satu-satunya yang bisa diharapkan dalam 
menyikapi kecacatan yang telah menjadi bubur ini, ialah adanya 
skema relasi kelembagaan yang disusun berdasarkan prinsip checks 
and balances antar dewan pengawas dan pimpinan KPK.

Sayangnya, itikad ini sama sekali tidak terlihat dalam revisi UU 
KPK terbaru ini. Malahan, dengan melihat porsi kewenangan yang 
sebelumnya telah disebutkan di atas, skema relasi yang ada justru 
menempatkan dewan pengawas superordinat di atas pimpinan 
KPK. Sejak awal, revisi UU ini sejatinya memang diniatkan untuk 
membelenggu agenda pemberantasan korupsi.

Senjakala Pemberantasan Korupsi

Hal lain yang tidak membuat habis pikir, ialah momen pertama kali 
pembentukan anggota dan ketuanya di akhir Desember nanti, diatur 
hanya perlu ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dalam Pasal 69A 
ayat (1). Praktis hal ini akan semakin menguatkan kecurigaan publik 
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akan kecenderungan penyimpangan yang tersistematis.  

Sejak awal diketahui bahwa wacana pembentukan dewan pengawas 
tidak pernah lepas dari nuansa yang tendensius dan juga sensitif. 
Untuk itu, seharusnya pembentukan dewan pengawas untuk 
pertama kalinya ini patut dijadikan sebagai momen percontohan 
yang baik untuk membangun citra. Pembentukan yang diadakan 
sedemikian rupa, dengan cara-cara mengesampingkan ketentuan-
ketentuan penyeleksian yang sebagaimana mestinya, tentu akan 
mengundang stigma dan prasangka negatif dari khalayak ramai. 

Hal ini, sekaligus menguatkan proyeksi serta asumsi pembentukan 
dewan pengawas hanya akan menjadi alat kompromis sekaligus 
represi terhadap agenda pemberantasan korupsi.Apalagi jika 
dikaitkan dengan Pasal 69A ayat (2), yang mengekstensifkan syarat 
penunjukannya termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak 
hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling 
sedikit 15 tahun. 

Bisa jadi, dengan rumusan-rumusan pasal permisif ini, telah ada 
orang-orang yang sedari awal memang dipersiapkan untuk mengisi 
pos-pos strategis dewan pengawas ini. Orang-orang, yang bisa jadi 
muncul dari kesepakatan-kesepakatan transaksional politik pasca 
pemilu serentak, atau bisa jadi dipasang untuk memuluskan agenda 
politik tertentu. 

Hal tersebut juga jelas terlihat dari hasil proses penyeleksian pimpinan 
KPK 2019-2024 saja, dimana publik masih bisa dikagetkan dengan 
nama-nama pimpinan terpilih yang jauh dari yang diharapkan. 
Padahal, telah melalui proses pemilihan yang melibatkan DPR dan 
Presiden secara kelembagaan. Apalagi, dengan format penunjukan 
yang hanya disajikan begitu saja kepada Presiden seperti ini.

Dengan kewenangan dan peran yang begitu strategis, seharusnya 
pembentukan dewan pengawas sejak awal tidak mengecualikan 
pemilihan yang diadakan terbuka dan seobjektif mungkin dengan 
melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara masif. Apabila 
pembentukan ini tetap dibiarkan seperti demikian, maka senjakala 
pemberantasan korupsi sudah dapat dipastikan telah berada di 
depan mata.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Mengkritisi Penggunaan Pasal Penistaan dalam 
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 

 

Isu penodaan agama dan ujaran kebencian dalam beberapa tahun 
terakhir sepertinya menjadi primadona. Tahun 2017 masyarakat 
Indonesia dihebohkan dengan penistaan agama yang dilakukan 
oleh Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada masa itu, Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Karena kasus ini, Ahok didemo secara 
besar-besaran bahkan berulang kali di Ibukota dan beberapa daerah 
lainnya.

Terulang kembali, Ustaz Abdul Somad (UAS) baru- baru ini 
dilaporkan oleh Horas Bungso Batak (HBB) ke Polda Metro Jaya 
atas dasar Pasal 156 KUHP dengan dugaan adanya penodaan agama 
(CNN Indonesia, 19/08). Bukti berupa rekaman video UAS sedang 
memberi kajian menjadi senjata pelaporan dugaan penistaan agama 
yang dilakukan oleh UAS.

Kasus penistaan agama sebenarnya bukan hal yang baru kasus 
serupa dapat dilihat kasus Dwi Handoko di Surabaya yang divonis 
4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap 
melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Dwi dianggap menghina Tuhan 
melalui media sosialnya dan Siti Aisyah di Nusa Tenggara Timur 
harus divonis 2 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 156 dan Pasal 
156A (IDN Times, 20/08). 

Tidak jarang kasus- kasus serupa berujung pada upaya kriminalisasi 
ketimbang mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, 
yaitu “restitio in integrium”. Pengertian pada asas ini ialah hukum 
berfungsi mengembalikan masyarakat yang berkonflik kepada 
keadaan semula. Pada intinya asas ini menunjukkan jika hukum 
harus memerankan fungsinya sebagai “sarana penyelesaian konflik”

Pengaturan tentang tindak pidana agama terdapat diluar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) 
No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
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Agama dan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi 
UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektonik (UU ITE) juga memperluas tindak pidana dalam arti 
ujaran kebencian terhadap agama apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan melalui media elektronik.

Dari Kacamata KUHP

Terkait tindak pidana agama, terdapa beberapa unsur yang 
disebutkan dalam Pasal 156 KUHP, yaitu: “dengan sengaja”; 
“didepan umum”; “memberi pernyataan”; “ada perasaan 
permusuhan atau kebencian”, “terhadap satu atau lebih golongan”; 
“kepada ras”, “tempat asal”, “agama”, “keturunan”, “kebangsaan 
atau kedudukan”.

Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau 
tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama 
yang mapan (Pultoni, 2012). Unsur penodaan agama memang 
mengandung banyak arti yang menjadi bias penafsirannya jika tidak 
ada penjelasan lebih lanjut. Padahal di dalam hukum pidana dikenal 
asas lex certa (bestimmtheitsgebot), yaitu pembuat undang-undang 
(legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci tanpa samar-
samar (nullum crimen sine lege stricta), mengenai perbuatan yang 
disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes), sehingga tidak 
ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan 
diberikan sanksi.

Perumusan Pasal 156 KUHP merupakan perumusan tindak pidana 
yang cukup luas dan dapat diterapkan untuk hampir perbuatan-
perbuatan yang terkait khususnya dengan keagamaan. Hal ini 
disebabkan pengertian beberapa unsur didalamnya yang dinilai 
fleksibel dan tidak cukup jelas. Maka ini menjadi masalah karena 
dengan penafsiran yang berbeda dapat dijadikan dasar untuk 
mengkriminalisasikan seseorang. Ketentuan pidana harusnya 
tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan 
(lex scripta), dan pidana harus jelas (lex certa) sehingga tidak ada 
perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan 
diberikan sanksi.

Dalam UU ITE

Terkait ujaran yang mengandung kebencian terhadap suku, agama, 
ras dan antar golongan (SARA) melalui media sosial maupun 
transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Pada dasarnya, pasal ini dibuat untuk 
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memenuhi tuntutan karena adanya kemajuan pada teknologi 
informasi dan sudah mengatur tentang cyber crime atau kejahatan 
yang terjadi di dunia maya.

Namun, pada pasal ini sendiri tidak dijelaskan batasan-batasan 
wujud menimbulkan rasa kebencian, atau penggambaran tentang 
sejauh mana orang dapat menyebarkan informasi elektronik 
yang mengandung SARA. Hal ini menjadi pelik karena pasal ini 
juga seringkali menjadi senjata utama pada tuntutan pidana yang 
menyasar penyebar konten tanpa hak.

Rekomendasi

Pengaturan tentang penistaan agama diatur dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, namun 
implementasi pasal tersebut terkadang masih banyak yang multitafsir. 
Penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana penistaan agama 
kerap memasukkan nilai-nilai agama, moral dan keyakinan yang 
bersifat personal dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal 
dalam kasus penodaan agama, daripada analisis hukum sebagai 
justifikasi.

Untuk pemahaman mengenai adanya tindak pidana penghinaan 
dan penodaan agama harus pula memperhatikan apakah unsur dari 
tindakan penistaan tersebut sudah terpenuhi dari subjek hukum. 
Hal ini berkaitan dengan unsur-unsur pada pasal yang diharapkan 
menjadi jelas dan rinci dalam ketentuan perundang-undangan di 
Indonesia.

Selanjutnya, upaya untuk menafsirkan adanya penistaan dan 
penodaan agama hendaknya memperhatikan karakteristik dari 
ruang lingkup agamanya itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk 
menghindari pemikiran dari masyarakat kalau adanya perilaku ujar 
kebencian untuk agama tersebut. karna ini menyangkut kepentingan 
masyarakat yang berperan penting dalam kehidupan bangsa dan 
Negara Indonesia

Dalam dua kerangka hukum yaitu KUHP dan UU ITE, batasan-
batasan terhadap penistaan dan penodaan agama saat ini masih 
semu. Perlu ada penjelasan batasan kebebasan berekspresi di media 
elektronik dan batasan untuk masyarakat yang secara tidak langsung 
turut menyebarkan konten yang dilarang pada UU ITE. Untuk 
menghindari prasangka buruk dan interpretasi berlebihan dalam 
bersikap karena adanya kebebasan berpendapat. Perlu diingat, 
kebebasan berpendapat menjadi roh dan kemutlakan di dalam 
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suatu negara yang demokratis. Lebih jauh, kebebasan berpendapat 
merupakan hak mendasar dan fundamental yang sudah sepatutnya 
dijamin.  

- Farhanah Nabila Hanifah -
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Soal Legislasi dan Kinerja Legislator Kita 

Terhitung sejak 1 Oktober 2019 kemarin, anggota terpilih Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia  periode 2019-
2024, telah resmi dilantik. Tidak lama berselang, beberapa Alat 
Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya seperti Komisi-komisi, Badan 
Musyawarah, Badan Anggaran dan sebagainya, juga turut dilantik 
di sepanjang 29 hingga 30 Oktober kemarin. Adapun struktur dan 
keanggotaan beberapa AKD tersebut, ditetapkan dalam Rapat 
Paripurna ke-III DPR pada Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 
yang digelar pada 22 Oktober lalu atau persis seminggu sebelumnya.

Badan Legislasi atau yang juga dikenal dengan singkatan “Baleg”, 
adalah AKD lainnya yang turut ditetapkan dan dilantik pada prosesi 
itu. Baleg sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), merupakan salah satu AKD 
yang bersifat tetap dan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 
untuk menangani berbagai ihwal legislasi. 

Menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
jangka menengah (5 tahunan) atau Prioritas Tahunan, 
mengoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, serta 
mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsep 
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan diajukan pihak DPR, 
adalah beberapa tupoksi yang diamanatkan UU MD3 kepada Baleg. 
Meski tidak selamanya terkait, Baleg tentunya memegang peranan 
yang sentral dalam kaitannya terhadap kinerja dan pembentukan 
legislasi yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20A ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi salah satu fungsi 
inti dari DPR itu sendiri.

Potret 15 Tahun Kinerja Legislator

Terkait dengan itu, menarik kemudian untuk melihat kinerja 
legislasi sang lembaga legislator selama 15 tahun terakhir, yang 
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secara kuantitas selalu jauh dari pemenuhan target pembentukan. 
Dari tahun ke tahun sejak instrumen Prolegnas ditegaskan untuk 
pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, capaian 
pembentukan legislasi tercatat tidak pernah mencapai atau 
memenuhi 50% dari target yang sebagaimana ditetapkan. 

Bahkan, jika diperhatikan lebih lanjut dengan hanya menggunakan 
Prolegnas Jangka Menengah, tanpa mengikutsertakan daftar RUU 
Kumulatif Terbuka sebagai ukuran acuannya, capaian pembentukan 
legislasi sejauh ini tidak pernah melebihi angka 27%. Capaian 
Prolegnas Jangka Menengah 2005-2009 misalnya, dari 284 jumlah 
total keseluruhan RUU yang ditetapkan, hanya 54 RUU atau 
sebesar 19% saja yang kemudian berhasil disahkan dan diterbitkan 
menjadi Undang-Undang (Baleg DPR-RI, 2009).

Pada periode selanjutnya, dapat diketahui bahwa dari total 262 
jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 
2010-2014, hanya sebanyak 70 RUU atau kurang lebih sebesar 27% 
saja yang berhasil disetujui dan diundangkan (Baleg DPR-RI, 2014). 
Adapun pada periode kemarin yang belum lama berakhir, dari 189 
total keseluruhan RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Jangka 
Menengah 2015-2019, hanya sebesar 19% atau sebanyak 36 RUU 
saja yang dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang 
(kompas.id, 1/11).

Sementara itu dari aspek kualitasnya, pengusulan beberapa RUU 
dalam suatu perencanaan Prolegnas seringkali tidak memperlihatkan 
gambaran politik hukum yang jelas, utuh, dan terpadu. Malahan, 
keberadaan Prolegnas tersebut tidak jarang ternegasikan oleh 
ego sektoral dan saling silang kepentingan, yang dalam beberapa 
kali kesempatan larut pada proses pengajuan suatu RUU yang 
cenderung terlihat tendensius, sarat akan kepentingan dan jauh dari 
kata pendalaman yang cermat.

Potret pembentukan seperti ini, sekiranya begitu kontras terlihat 
di masa-masa akhir jabatan anggota DPR 2014-2019. Terutama 
terhadap pembentukan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), yang pada mulanya tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 
Tahun 2019. Rancangan ini, tetap dibahas dan disetujui menjadi 
Undang-Undang dengan mekanisme instrumen daftar kumulatif 
terbuka, tanpa diketahui secara pasti akan keadaan luar biasa apa 
yang sedang terjadi atau urgensi nasional apa yang sebenarnya 
sedang melandasinya.
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Bisa diperhatikan kemudian, ketika RUU yang dibahas dan disetujui 
hanya dalam waktu 12 hari ini diundangkan, dapat ditemukan begitu 
banyak materi pengaturan yang saling kontradiktif dan bermasalah, 
disertai dengan beberapa kesalahan ketik. Sebut saja seperti yang 
terlihat pada rumusan pengaturan yang memuat syarat umur 
pengangkatan pimpinan KPK dalam Pasal 29 huruf e, tertulis angka 
50 sebagai batasan umur terendah namun pada kata penjelasnya 
yang dimuat dalam tanda kurung malahan tertulis “empat puluh”.

Harapan dan Tantangan Legislasi Ke depan

Dengan dilantiknya anggota terpilih DPR periode 2019-2024  
yang  turut disertai dengan alat-alat kelengkapan dewan lainnya, 
setidaknya dapat memberi sedikit tempat bagi harapan-harapan baru 
akan pembentukan legislasi yang baik ke depan. Meski diketahui, 
buruknya catatan pembentukan legislasi selama ini, tidak dapat juga 
dilekatkan sepenuhnya kepada kinerja legislator belaka.

Tanggung jawab pembentukan legislasi, berada di tangan DPR 
sebagaimana menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Namun  
diketahui juga, bahwa dalam hal pembahasannya juga memerlukan 
persetujuan bersama dengan pihak Pemerintah, sebagaimana 
disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, 
harapan akan pembentukan legislasi yang baik, tidak cukup hanya 
dipersandarkan saja pada anggota DPR terbaru semata, namun juga 
perlu dilekatkan pada political will pihak Pemerintah.

Melalui penyusunan Prolegnas yang berkualitas sajalah, 
pembentukan legislasi yang baik dapat diwujudkan. Prolegnas yang 
berkualitas tidak akan tersusun tanpa didasari atas adanya resonansi 
political will yang seirama antara pihak Pemerintah dan DPR selaku 
pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. 

Political will yang sebagaimana dimaksud, tentunya yang berpihak 
pada kebutuhan hukum sejati masyarakat. Bukan malah sebaliknya, 
mengedepankan kepentingan politik tertentu dibalik tedeng aling-
aling keberpihakan. Begitu juga dengan maksud resonansi yang 
seirama, yakni adanya kesamaan sikap dan permufakatan yang solid 
dalam hal mewujudkan dan memenuhi kebutuhan hukum sejati 
masyarakat. Bukan juga malah sebaliknya, sama-sama bermufakat 
untuk saling menguntungkan kepentingan sendiri dan berbalik badan 
mengkhianati amanat rakyat.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Meneropong Politik Identitas 
Pada Pilkada Serentak 2020 

 

Aktifnya komunikasi yang dijalankan Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem) pada sejumlah tokoh dan partai belakangan ini 
menimbulkan wacana baru ke publik, yang lantas ditafsir dan 
diamplifikasi oleh beberapa kalangan.

Salah satu pembacaan yang umum adalah mengaitkan pertemuan 
antara Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta wacana 
pertemuan bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dengan 
agenda pemilihan umum (Pemilu) yang akan datang. Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 2020 menjadi satu isu yang 
diasumsikan menjadi perbincangan diantara parpol tersebut, selain 
Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2024.

Lantas menjadi wajar manakala keputusan Nasdem mendekati 
partai berbasis agama dipertanyakan. Apakah hal tersebut adalah 
sinyalemen bahwa isu identitas masih berperan sebagai instrumen 
ampuh dalam kontestasi? Dalam hal ini Pilkada Serentak 2020, yang 
akan berlangsung di 271 daerah (9 Provinsi dan 262 Kabupaten/
Kota).

Berkendara tanpa Ideologi pada Pemilihan Eksekutif Lokal

Fenomena partai di Indonesia yang memiliki cantolan utama pada 
setiap agenda elektoral, yaitu pemilu, ditangkap dalam kategorisasi 
yang dibuat oleh Gunther dan Diamond (2003) sebagai electoralist 
party. Mengartikan bahwa arena yang menjadi sasaran utama 
partai politik (parpol) dalam beraktivitas adalah ajang pemilu, dan 
legitimasi suara yang didapatkan setelahnya menjadi modal dalam 
menahkodai gerak parpol ke depan.

Dengan kategorisasi demikian, yang dikawinkan dengan aturan 
pencalonan pimpinan daerah melalui parpol dengan kekuatan 20 
persen dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
atau 25 persen akumulasi suara sah (pengecualian pada calon 
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perseorangan), maka terbentuknya koalisi parpol pada ajang Pilkada 
mahfum terjadi.

Cairnya kemungkinan berkoalisi di level daerah ini menghadirkan 
sebuah ruang tersendiri, yang akhirnya membedakan kontestasi 
di tingkat lokal dengan tingkat nasional. Bahkan tak jarang, parpol 
dengan spektrum basis masa yang berseberangan dapat menjadi 
padu. Hal ini menyebabkan parpol tak lagi bergerak dengan 
landasan ideologis yang mewakili kalangan masyarakat tertentu 
saat berkontestasi di level lokal.

Gambaran ini dapat direfleksikan dari apa yang terjadi pada gelaran 
Pilkada Serentak 2018. Ditemukan beberapa parpol koalisi di level 
lokal, yang saat ditarik ke level nasional, justru ada di kutub yang 
berbeda.

Dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota yang melangsungkan 
Pilkada 2018, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 
sebagai partai utama pengusung Calon Presiden (Capres) Joko 
Widodo saat itu, berkoalisi dengan lawan terbesarnya, yaitu Partai 
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 48 titik kontestasi. Begitu 
pula dengan PKS, koalisi yang terbangun bersama PDIP ada di 33 
titik. Lebih jauh, koalisi yang berisi tiga partai tersebut terbentuk di 
21 titik (detik.com, 26/6/2018).

Lantas, bagaimana nasib masyarakat dengan basis ideologi tertentu 
yang diwakilkan partai? Melihat kondisi demikian, dapat dipahami 
bahwa kecenderungan partai adalah memenangkan ajang elektoral 
(masuk dalam kategori electoralist party). Terkait ideologi apa yang 
terpatri dalam platform parpol akhirnya menjadi pepesan kosong 
belaka. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh parpol yang 
berkuasa berpotensi tidak dilandasi dengan kerangka ideologis yang 
jelas.

Isu Identitas pada Pilkada 2020

Dengan merujuk pada perbedaan koalisi yang terbentuk saat Pilpres 
2019 dan Pilkada 2018, terlihat bahwa tren koalisi parpol begitu 
cair. Hal ini pada masanya juga akan mempengaruhi isu-isu yang 
mengemuka ke publik dalam rangkaian Pilkada 2020 di tahun depan. 
Termasuk isu identitas yang masih hilir mudik pada Pilpres 2019 lalu.

Olle Tornquist (2019), Profesor Ilmu Politik dari Universitas Oslo yang 
juga seorang Indonesianis, menggambarkan dengan baik bagaimana 
kebangkitan Islam, yang dia sebut dalam tulisannya sebagai kalangan 
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socio-religious dan ethnic politics, kembali meramaikan jagat politik 
praktis belakangan ini, setelah kemunculan terakhirnya yang masif 
pada era Soekarno di tahun 1950an.

Kalangan socio-religious dan ethnic politics kembali menguat lantaran 
kemunculan Joko Widodo, yang di 2014 lalu dipandang reformis, 
sedikit banyak mempengaruhi keuntungan yang diperoleh kalangan 
Islam yang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) terakomodir dengan baik (Tornquist, 2019). 
Oleh karenanya, merapatkan barisan menjadi alternatif, dan politik 
identitas yang memiliki ceruk di kalangan konservatif Islam menjadi 
instrumen untuk merenggut kembali keuntungan yang sebelumnya 
dirasakan.

Namun, operasionalisasi isu identitas hanya akan hadir jika dimotori 
dengan baik oleh kalangan yang mampu menyalurkan hal tersebut 
ke publik. Selain peran aktor non-formal (misalkan opinion leader 
hingga  buzzer) dan aktor formal di daerah, isu yang bergulir saat 
kontestasi pilkada juga akan disumbang oleh parpol yang bertarung.

Jika mengacu pada sub-bagian sebelumnya, dapat diartikan secara 
ringkas bahwa wacana publik saat pilkada tentunya juga akan 
dipengaruhi oleh konstelasi politik lokal. Bentuk koalisi parpol akan 
berimbas pada isu yang termanifestasi, baik yang mengandung 
unsur isu identitas maupun tidak.

Tentu saja hal tersebut tidak menihilkan faktor lain, seperti 
latar belakang sosio-kultural, demografi, tingkat kesejahteraan 
masyarakat, adanya dorongan dari oligarki, hingga keikutsertaan 
petahana pada gelaran pilkada di suatu lokasi.

Catatan dan Rekomendasi

Terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai 
upaya preventif dari isu identitas yang berpotensi hadir di Pilkada 
2020. Pertama, pihak penyelenggara pemilu secara cermat perlu 
membentuk tahapan kontestasi yang lebih banyak mengekpos 
program para kandidat.

Mulai dari pembentukan visi dan misi hingga debat, acuan yang 
diberikan oleh penyelenggara kepada kandidat harus memiliki 
bobot yang besar pada program nyata, bukan sekedar argumentasi 
abstrak. Berkaca pada Pilpres 2019, tidak kontrasnya program 
yang ditawarkan oleh kandidat Capres dan Calon Wakil Presiden 
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(Cawapres) akhirnya memberikan ruang-ruang bagi isu lain, di luar 
tawaran program kandidat, untuk secara liar dan bebas berkembang 
atau dikembangkan.

Kedua, pemilih di daerah juga perlu disasar oleh penyelenggara agar 
orientasinya dalam memilih ada pada program yang ditawarkan. 
Bukan hanya berlandaskan kesukaan pada sosok atau partai, 
apalagi hingga mengkultuskannya. Perlu diingat bahwa kehadiran 
pemerintah daerah sendiri, yang berkuasa untuk mengatur rumah 
tangganya, salah satunya ditujukan sebagai upaya memaksimalkan 
implementasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program 
kerja.

Ketiga, atas perannya yang signifikan dalam membentuk wacana 
pubik selama pilkada, parpol juga perlu ditantang untuk membuka 
proses rekrutmen politiknya secara transparan ke publik. Dengan 
demikian, pilihan parpol dalam mengusung bakal calon kepala 
daerah dapat dikritisi jika hanya dilandasi oleh kalkulasi elektoral 
yang pragmatis.

- Rifqi Rachman -

Wacana publik 
saat Pilkada akan 
dipengaruhi oleh 
konstelasi politik lokal. 
Bentuk koalisi parpol 
akan berimbas pada isu 
yang termanifestasi, 
baik yang mengandung 
unsur isu identitas 
maupun tidak.
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Pendengung: Membentuk Opini, 
Mengancam Demokrasi 

 

Hampir satu bulan Kabinet Indonesia Maju berjalan di periode 
kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya 
masyarakat Indonesia dihadapkan oleh beragam isu elektoral, 
yang tensinya naik dan turun bahkan sejak bulan-bulan terakhir 
tahun 2018.

Panasnya perdebatan dalam pemilu yang lalu juga merambah ke 
dunia maya. Media sosial sebagai salah satu platform berekspresi 
daring yang interaktif, menjadi arena bagi warganet dalam 
berkontestasi dengan varian pandangan dan keyakinannya, 
berkaitan dengan isu-isu elektoral.

Dalam perdebatan berkepanjangan di rangkaian momen pemilu 
tersebut, kehadiran buzzer atau juga pendengung membuat 
suasana kian hangat, dan tak jarang menjadi panas. Selepas masa 
pemilihan pun, aktivitas pendengung masih ditemui di media 
sosial dalam membicarakan beberapa isu kekinian. Mereka masih 
aktif menempatkan berbagai narasi di media sosial atas fenomena 
yang terjadi di dunia nyata. Seringkali, dalam mendengungkan 
narasinya, pendengung juga mendapat resistensi dari warganet 
yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda.

Berbagai platform media sosial seperti Twitter, WhatsApp, hingga 
Facebook adalah sebagian contoh dari arena di mana fenomena 
pendengung dan dengungannya ini berlangsung. Mengingat juga 
bahwa media sosial memiliki kekuatan pada pembentukan narasi 
dan bagaimana kecepatan persebaran (velocity) narasi tersebut 
bisa menjalar secara luas ke setiap individu yang aktif bermedia 
sosial.
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Mengartikan Pendengung

Secara harfiah, buzzer diartikan sebagai sebuah alat penghasil 
bunyi-bunyian yang menarik perhatian. Sedangkan dalam 
konteks interaksi di dunia maya, buzzer atau pendengung adalah 
suatu akun yang memiliki derajat keterjangkauan pengaruh 
yang luas (Gunawan dan Salamah, 2018). Pendengung biasanya 
membangun sebuah narasi berdasarkan isu-isu terkini, yang 
kadang juga kebenaran dari narasi tersebut dimanipulasi 
(Dalimunthe, 2019).

Mulanya, ketelibatan buzzer adalah untuk mempromosikan 
suatu produk. Namun, dalam perjalanannya, fungsi pendengung 
ini bergeser memasuki ranah politik. Penelitian yang dilakukan 
oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) di 
tahun 2017 mengatakan bahwa keterlibatan pendengung secara 
politis di media sosial pertama kali terjadi pada momen Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.

Dari penelitian yang sama, dipaparkan juga ciri atau karakter 
dari pendengung. Dimulai dari kepemilikan jaringan yang 
luas, termasuk jumlah pengikut yang besar atau ketersediaan 
akses pada aktor-aktor penting. Kedua, pendengung memiliki 
kemampuan dalam memproduksi konten, semisalnya dari sisi 
kemasan atau kecakapan dalam penggunaan media sosial. Oleh 
karenanya, memiliki latar belakang jurnalistik juga menjadi salah 
satu poin pendukung dalam karakter kedua ini. 

Ciri ketiga, pendengung memiliki kemampuan persuasif, atau 
dengan kata lain mampu membangun interaksi dengan warganet 
lain. Terakhir, ciri dari pendengung adalah motif yang melatarinya. 
Seorang pendengung bisa saja digerakkan dengan upah, namun 
terdapat juga pendengung yang bergerak secara sukarela.

Pendengung dalam Arus Komunikasi

Mencari posisi pendengung berarti menempatkannya pada suatu 
model di mana arus komunikasi terjadi. Dalam two-step flow 
theory, Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld (2005) membagi tahapan 
bagaimana sebuah pesan mengalir menuju publik. Tahapan 
tersebut dibagi menjadi dua.
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Gambar 1. Model Two-step Flow (Sumber: Katz dan Lazarsfeld, 2005)

Tahapan pertama dimulai dari sumber pesan yang dibawa oleh 
media massa, dan di tahap ini pesan diterima oleh opinion leaders. 
Tahap kedua, pesan yang telah diterima oleh opinion leaders 
disambungkan pada publik yang dikategorisasikan sebagai low-
end media users (adalah masyarakat yang tidak memiliki akses 
pada informasi secara langsung). Namun, kondisi pesan yang 
disampaikan sudah mengandung pandangan atau respon dari 
pribadi opinion leader (Katz dan Lazarsfeld, 2005).

Merujuk pada pendefinisian pendengung yang ada di awal 
tulisan, dapat dipahami adanya kesamaan antara pendengung 
dan opinion leader di beberapa hal. Mulai dari keterjangkauan 
pengaruh, hingga distorsi yang disusupkan pada informasi yang 
mereka siarkan.

Namun, dalam konteks era disrupsi teknologi dan informasi, 
rasanya penyesuaian terhadap model komunikasi Katz dan 
Lazarsfeld diperlukan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 
pendengung dalam mendapatkan informasi, karena adanya akses 
yang dimiliki pendengung pada aktor penting dalam mendapatkan 
informasi primer. Karakter tersebut sesuai dengan ciri dari 
pendengung dari penelitian CIPG yang sebelumnya telah dibahas. 
Sehingga, sangat mungkin pendengung mendapatkan informasi 
langsung dari sumber utama tanpa melalui media massa.

Maka tak ayal, hari-hari ini para pendengung justru menjadi news 
maker bagi media massa. Narasi yang dibangun oleh mereka 
malah diamplifikasi oleh media massa, yang akhirnya berekses 
pada kian meluasnya keterjangkauan narasi pendengung tersebut.
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Keterkaitan pendengung terhadap kelompok tertentu, yang selera 
konsumsi informasinya satu nafas dengan apa yang disediakan 
oleh pendengung dalam narasinya, juga makin menguatkan 
keterjangkauan narasi para pendengung di dunia maya. Oleh 
karenanya pula, posisi pendengung dan opinion leader semakin 
selaras.

Kehadiran kelompok yang menjadi penikmat narasi pendengung 
kemudian memunculkan ruang perdebatan. Karena, selain 
kelompok yang setuju, hadir juga kelompok yang resisten 
terhadap narasi pendengung. Ruang ini utamanya hadir di media 
sosial kita.

Narasi Pendengung di Platform Daring: Ancaman Bagi 
Demokrasi?

Mendudukkan fenomena pendengung dalam konteks bernegara 
saat ini menimbulkan pertanyaan: Apakah ia berbahaya bagi 
demokrasi? Figur publik seperti Sandiaga Uno menganggap 
kehadiran pendengung mengganggu proses artikulasi kepentingan 
masyarakat (tirto.id, 17/10). Sementara, Ketua YLBHI Asfinawati 
mengkategorikan pendengung sebagai ancaman demokrasi 
karena aktivitasnya seringkali menutupi sebuah fakta (nasional.
tempo.co, 5/10). Bahkan, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, 
Adhie Massardi, menempatkan pendengung sebagai sampah 
demokrasi jenis B3 (berbahaya dan beracun) atas kegiatan yang 
mereka lakukan (politik.rmol.id, 7/10).

Di sisi lain, posisi media sosial -sebagai tempat beraktivitas 
pendengung- masuk sebagai pilar kelima sistem demokrasi selain 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan media massa (Dutton, 
2009). Lantas, penyebaran misinformasi atau bahkan disinformasi 
yang dilakukan pendengung memang sangat berpotensi dalam 
memberikan dampak pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di 
suatu negara. 

Namun, senyatanya demokrasi sendiri pun memang menyediakan 
ruang yang begitu luas bagi siapapun untuk mengekspresikan 
apapun. Inilah konsekuensi logis dalam menganut sistem 
demokrasi: tidak memberikan limitasi pada banyak hal, bahkan 
kepada sesuatu yang membahayakan bagi demokrasi itu sendiri.

Lantas, ada satu catatan penting dari tulisan ini yang bisa 
digunakan sebagai upaya menjaga marwah demokrasi, khususnya 
dari ancaman disinformasi dan misinformasi pendengung. Upaya 
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tersebut adalah menghadirkan sebuah regulasi yang memiliki 
landasan yang terang terkait aktivitas mana saja yang bisa 
dikategorikan sebagai ancaman bagi demokrasi. 

Tentu, kehadiran regulasi ini juga perlu disesuaikan dengan 
penerapannya yang tidak tebang pilih atau dengan latar belakang 
penggunaannya yang kabur dan lepas dari konteks permasalahan. 
Sehingga, pendengung manapun yang menyebarkan disinformasi 
dan misinformasi bisa ditindak secara tegas. Terlepas dari apakah 
narasi yang ia bangun mendukung atau berlawanan dengan 
pihak-pihak pemangku kepentingan

- Rifqi Rachman -
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negara.
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Polemik Rancangan
 Anggaran Daerah DKI Jakarta 2020 

 

Beberapa waktu belakangan ini, Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 ramai 
diperbincangkan. Polemik ini mucul setelah Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Fraksi Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengungkap 
kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 
miliar pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Tidak hanya 
itu, William juga mengungkap anggaran tak wajar lain, seperti 
pulpen dan komputer (kompas.com, 31/10/2019).

Ditemukannya kejanggalan anggaran bukan hanya oleh Anggota 
DPRD DKI, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ima 
Mahdiah, juga menemukan anggaran janggal pada revisi rancangan 
plafon anggaran 2020. Bahkan, Ima menyisir 27 anggaran janggal 
dalam rancangan APBD 2020. Selain dari anggota legislatif, 
kejanggalan juga ditemukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil. 
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyisir empat anggaran janggal 
pada rancangan plafon anggaran 2020. Keempat anggaran yang 
ditemukan ICW adalah pembelian lem aibon hingga Rp126,2 miliar 
di rancangan APBD DKI 2020 untuk semua satuan kerja perangkat 
daerah. Selain itu, ICW menemukan pembelian pulpen dan balliner 
Rp678,9 miliar dan laptop Rp238,6 miliar lalu anggaran A4/F4 Rp 
212,9 miliar (tempo.co, 8/11). 

Selanjutnya Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran 
(FITRA), salah satunya menemukan anggaran pembelian gunting 
rumput di Dinas Kehutanan sebesar Rp491 juta, di mana Rp223 juta 
di antaranya digunakan untuk pembelian gunting rumput sebanyak 
1.324 unit di Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara. Kemudian 
Indonesia Budget Center menemukan usulan anggaran untuk 
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penyusun naskah pidato gubernur senilai R 390 juta. Biaya ini untuk 
membayar 6,5 orang selama 12 bulan. Anggaran tersebut diusulkan 
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI. Selain itu, 
ditemukan pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik 
Kepulauan Seribu Rp240 juta untuk mendanai empat orang selama 
12 bulan. Kejanggalan lain yang juga diungkap anggaran janggal 
konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp556 juta per RW 
yang diajukan Dinas Perumahan DKI (tempo.co, 8/11). 

Selain adanya kejanggalan anggaran, polemik ini juga menuai 
kritik terkait transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta yang tidak mengunggah KUA-PPAS seperti tahun-tahun 
sebelumnya. KUA-PPAS itu sendiri adalah rancangan program 
hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di 
tingkat masing-masing kota dan kabupaten di Jakarta. KUA-PPAS 
disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang isinya berasal 
dari eksekutif atau dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Setelah 
KUA-PPAS selesai disusun dan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta, 
pembahasan pun dilakukan. Rancangan anggaran yang disusun 
sebelumnya pun sangat mungkin berubah, mengikuti dinamika 
dalam rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif itu (kompas.
com, 31/10/2019).

Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Anies Baswedan 
mengatakan hal ini terjadi karena kelemahan sistem e-budgeting. 
Anies mengatakan meski Jakarta sudah memakai sistem digital, 
namun sistem yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya 
tersebut belum pintar karena sistem kerjanya yang masih manual  
(bbc.com, 6/11). Sedangkan untuk transparansi, Anies berpendapat 
khawatir draf KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI 
hanya akan menimbulkan kehebohan. Anies baru akan mengunggah 
draf tersebut setelah Pemprov DKI dan DPRD DKI menyelesaikan 
pembahasan anggaran (kompas.com, 31/10/2019).

Permasalahan 

Polemik rancangan APBD DKI Jakarta 2020 bersumber dari 
permasalahan  pengelolaan anggaran keuangan daerah. Dalam 
norma anggaran sektor publik, anggaran daerah harus mengacu 
pada beberapa prinsip yaitu, keadilan anggaran, efisiensi dan 
efektivitas anggaran, anggaran berimbang dan defisit, disiplin 
anggaran, transparansi, dan akuntabilitas anggaran (Halim, 2001).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, nampak jelas pengelolaan 
keuangan daerah DKI Jakarta masih menjadi persoalan. Hal ini 
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dikarenakan, pertama, penyusunan plafon anggaran menyalahi 
prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Misalnya, adanya anggaran 
dengan nominal sangat besar untuk pembelian barang yang tidak 
terlalu diperlukan, seperti pengadaan lem bermerek aibon sebesar 
Rp126,2 miliar, pulpen sebesar Rp633,6 miliar, kalkulator sebesar 
Rp31,6 miliar (tempo.co, 8/11). 

Selanjutnya kedua, tidak diunggahnya KUA-PPAS seperti tahun-
tahun sebelumnya menandakan ditinggalkannya prinsip transparansi. 
Padahal prinsip transparansi keuangan daerah sangat penting untuk 
terwujudnya Good Governance. Menurut Mardiasmo (2004), 
transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan 
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Ukuran transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, 
selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses 
masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan. 
Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat 
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang 
dinilainya tidak transparan (Widodo, 2001). 

Kemudian yang ketiga adalah political will Gubernur DKI Jakarta 
terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Alasan Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan kekhawatirannya 
jika draf KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI akan 
menimbulkan kehebohan, menggambarkan rendahnya political will 
Anies Baswedan terhadap prinsip transparansi anggaran. 

Hal ini tentunya membuat banyak kalangan membandingkannya 
dengan Mantan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (alias Ahok). 
Ahok dianggap memiliki political will yang cukup kuat untuk 
mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah 
tersebut. Contohnya, kala Ahok harus berhadapan dengan DPRD 
DKI Jakarta terkait dugaan “anggaran siluman” sebesar Rp12,1 triliun 
yang dimasukkan ke dalam APBD DKI 2015 seusai disahkan oleh 
DPRD DKI Jakarta. Salah satunya ialah untuk pembelian perangkat 
Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah, kantor 
kelurahan serta kecamatan. Pengadaan UPS dianggap berlebihan 
dari segi harga dan bukan menjadi program yang prioritas.

Penutup

Polemik penyusunan Rancangan APBD DKI Jakarta 2020 
seharusnya dimaknai oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pengawasan 
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yang dilakukan publik. Hal ini dikarenakan, pertama, anggaran publik 
bersumber dari dana publik, maka sudah sewajarnya jika publik 
mengawasi Rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Pengawasan 
yang dilakukan anggota legislatif maupun Organisasi Masyarakat 
Sipil terkait rancangan APBD DKI 2020  merupakan tugas untuk 
menjamin dana publik agar dapat dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta 
dengan baik demi kepentingan publik. 

Kedua, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengembalikan 
prinsip transparansi dengan mengunggah KUA-PPAS seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Transparansi anggaran dilakukan untuk 
menghilangkan kecurigaan adanya ruang gelap transaksi antara 
eksekutif dan legislatif yang kerap berujung pada korupsi APBD 
secara berjamaah. Ketiga, mendorong political will Gubernur Anies 
Baswedan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 
daerah yang baik.

 - Arfianto Purbolaksono -

Politik

Polemik rancangan 
APBD DKI Jakarta 
2020 bersumber 
dari permasalahan  
pengelolaan anggaran 
keuangan daerah dan 
rendahnya transparansi 
anggaran. 



Update Indonesia — Volume XIII, No.11 – November, Desember 2019 41

Menengok Realisasi E-Budgeting
 di Era Jakarta Smart City  

Dalam beberapa minggu terakhir, rencana anggaran Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta menjadi 
sorotan publik. Rencana anggaran tersebut tertuang dalam 
Rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Pasalnya, sejumlah 
usulan anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 2020 dinilai tidak wajar. Sebut saja pengadaan lem Aibon 
yang mencapai Rp82,8 miliar.  

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefullah 
menyatakan tidak akan ada pengadaan lem Aibon (katadata.
co.id, 30/10). Saefullah mengatakan anak buahnya keliru dalam 
memasukkan mata anggaran. Dia menyebut anggaran itu harusnya 
masuk ke dalam Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sekolah. 

Menurut Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, 
menyebut kasus itu bukanlah upaya rekayasa anggaran, melainkan 
konsekuensi sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran 
secara elektronik (Vivanews.com, 01/01). Menurutnya, sistem itu 
mengharuskan besaran anggaran terlebih dahulu diinput di sistem, 
sementara komponen riilnya belakangan. Anies menyebut sistem 
e-budgeting yang digital, tetapi kenyataannya tak benar-benar 
canggih alias smart.

Transparansi E-Budgeting 

Pada prinsipnya, penerapan e-budgeting merupakan program 
turunan dari pelaksanaan Jakarta Smart City (JSC) yang 
diluncurkan tahun 2014 silam. Menurut JSC (2017), e-budgeting 
adalah sistem penyusunan APBD secara elektronik, online, dan 
terpadu dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah dalam satu database.

Sosial
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Manfaat e-budgeting diantaranya efisiensi waktu dalam menyusun 
anggaran, memudahkan proses analisis anggaran, anggaran dapat 
dimanajemen dan dimonitor, adanya standar harga sesuai survei 
pasar, serta adanya ukuran dari kinerja kegiatan. E-budgeting diyakini 
mampu menghindari penyelewengan anggaran. Sebelumnya, 
APBD diinput secara manual menggunakan Microsoft Excel. 

Sejak JSC diluncurkan, berbagai aplikasi lain bermunculan. Salah 
satu tujuannya agar pelayanan publik dapat semakin mengena 
kepada masyarakat. Basuki Tjahaya Purnama yang menjabat 
sebagai Gubernur saat itu, memerintahkan penerapan berbagai 
perangkat digital untuk pemerintahan yang efisien dan transparan 
(Inet.detik.com, 16/10/2017). Hal itu juga bertujuan untuk memupuk 
kepercayaan masyarakat. 

Melalui berbagai website dan aplikasi, warga Jakarta dapat 
mengakses perkembangan pembangunan Jakarta termasuk 
rencana anggaran. Masyarakat, sebagai penerima layanan, juga 
dapat berpartisipasi aktif, memberikan saran dan kritik melalui 
platform terintegrasi Cepat Respon Masyarakat (CRM). CRM yang 
dapat diakses melalui situs pengaduanwarga.jakarta.go.id terdiri 
dari 13 kanal-kanal pengaduan resmi. Diantaranya, QLUE, JAKI 
(Jakarta Kini), dan LAPOR 1708.

Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, Pemprov DKI secara rutin 
mengunggah draf KUA-PPAS melalui situs apbd.jakarta.go.id 
atau APBD Elektronik Pemprov DKI Jakarta. KUA-PPAS berisi 
rancangan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) di tingkat masing-masing kota dan kabupaten di 
Jakarta (Megapolitan.kompas.com, 31/10). KUA-PPAS disusun oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang isinya berasal dari eksekutif 
atau dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Diketahui, situs tersebut 
tidak menampilkan draf KUA-PPAS untuk tahun 2020 (Katadata.
co.id, 30/10). Hal itu menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. 

Langkah Strategis

Protes masyarakat akan rencana anggaran DKI tidak hanya terjadi 
pada tahun ini. Di tahun sebelumnya, anggaran ratusan juta rupiah 
untuk revitalisasi kolam air mancur di Gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masuk ke perencanaan 
anggaran dua tahun berturut-turut, pada tahun 2017 dan 2018. 
Anggaran itu pun dicoret dua kali selama pembahasan karena 
derasnya protes warga (Megapolitan.kompas.com, 31/10). 
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Pembahasan draf APBD 2020 kini masih berjalan beberapa 
rencana anggaran dicoret termasuk lem Aibon (cnbcindonesia.com, 
06/11). Beberapa anggaran program juga dipangkas. Misalnya saja 
Community Action Plan (CAP), Revitalisasi Ragunan dan konsultan 
Intermediate Treatment Facility (ITF).

Terkait permasalahan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan 
oleh para pemangku kebijakan terkait. Pertama, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI bersama Pemprov perlu 
mengevaluasi kembali mekanisme perencanaan anggaran dan 
komitmen transparansi melalui sistem e-budgeting. Termasuk 
Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana. Tidak ditampilkannya 
KUA-PPAS di tahun ini telah menimbulkan keresahan publik. 
Idealnya, dalam penerapan e-budgeting, masyarakat dilibatkan 
secara rutin baik dalam perencanaan dan penetapan anggaran. 

Kedua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) penting untuk dapat mengambil tindakan. 
Misalnya, dalam hal peningkatan kualitas anggaran. Jika menurut 
Anies pengadaan yang besar terkait lem Aibon dan lain-lain karena 
konsekuensi sistem yang digunakan, maka perlu dilakukan tinjauan 
ulang sistem e-budgeting tersebut untuk membuktikannya. Hal 
ini penting untuk dilakukan dengan catatan, tidak membuka cela 
kesempatan korupsi.

-Vunny Wijaya -

Sosial

Realisasi E-Budgeting 
di Era Jakarta 
Smart City masih 
menunjukkan 
kelemahan. Tidak 
ditampilkannya 
KUA-PPAS tahun ini 
telah menimbulkan 
keresahan publik. 
Transparansipun 
dipertanyakan. 
Faktanya, sejumlah 
anggaran dihapus dan 
dipangkas. Evaluasi 
perencanaan dan SDM 
yang terlibat sangat 
diperlukan.   
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Menyoroti Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan  

Mengawali tahun 2020, kenaikan iuran Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diterapkan. Hal ini berdasar 
pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan. Berbagai pihak menentang keras langkah 
pemerintah menaikkan iuran lantaran berbagai persoalan internal 
dalam tubuh BPJS Kesehatan.

Catatan Merah Implementasi

Berbagai landasan hukum berkembang agar BPJS Kesehatan 
memiliki mekanisme pengelolaan dan implementasi yang jelas. 
Diantaranya Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 Tentang 
Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, 
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 
Tentang Jaminan Kesehatan.

Terdapat juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 16I peraturan 
tersebut tertulis bahwa besaran iuran ditinjau paling lama dua 
tahun sekali yang ditetapkan dengan Perpres. Pada Pasal 17A 
juga dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan wajib mengembangkan 
mekanisme penarikan iuran yang efektif dan efisien.

Namun, berbagai landasan hukum yang dibuat tidak semata 
membuat BPJS Kesehatan berhasil dalam pengelolaannya. Sedari 
awal pelaksanaan BPJS Kesehatan, pelayanan dan Fasilitas 
Kesehatan (Faskes) belum seluruhnya siap. Defisit tak terhindarkan 
juga terjadi setiap tahun.

Pada 2014 atau tahun pertamanya, BPJS Kesehatan merugi hingga 
Rp3,3 triliun dan membengkak menjadi Rp6 triliun pada 2015 
(money.kompas.com, 16/03). Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017, 
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defisit BPJS Kesehatan menyentuh angka Rp9,7 triliun dan Rp9,75 
triliun. Akhir tahun lalu, sesuai audit Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp9,1 
triliun (cnnindonesia.com, 19/09/2018). 

Semakin bertambahnya kepesertaan, beban pembayaran klaim 
kepada Faskes menjadi bertambah. Tahun lalu, BPJS Kesehatan 
membayar manfaat kesehatan Rp20,43 triliun untuk 19,24 juta 
kasus penyakit katastropik (cnnindonesia.com, 31/07). Diketahui, 
penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait belum 
sepenuhnya melaksanakan setiap landasan hukum atau mekanisme 
yang dibuat. Tinjauan besaran iuran yang dilakukan dua tahun sekali 
melalui perhitungan aktuaria tak kunjung diterapkan. 

Besaran iuran yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2020 pun 
membengkak. Kini, defisit diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun 
(Bisnis.com, 11/11). Berdasarkan situs web bpjs-kesehatan.go.id 
(2019), iuran peserta mandiri Kelas I yang semula Rp80 ribu naik 
menjadi Rp160 ribu. Kelas II dari Rp51 ribu naik menjadi Rp110 ribu. 
Sedangkan, iuran Kelas III, naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. 
Kenaikan iuran tersebut sangat besar. Bahkan untuk kelas II naik 
hingga lebih dari 100%.

Berdasarkan hasil audit BPKP juga ditemukan sejumlah masalah 
dalam pengelolaan sistem BPJS Kesehatan (Jakartsatu.com, 30/10). 
Misalnya saja permasalahan validasi dan integritas data BPJS 
Kesehatan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang 
salah, NIK ganda, hingga adanya peserta yang seharusnya tidak 
masuk ke kelompok miskin. Hal itu juga berdampak pada buruknya 
siklus keuangan BPJS Kesehatan.

Permasalahan lain yang timbul dalam penyelenggaraan BPJS 
Kesehatan adalah pelayanan yang belum prima. Faskes yang ada 
belum sesuai dan merata. Sejumlah peserta kerap tak mendapat 
kelas yang sesuai karena fasilitas tidak cukup. Ini menjadi pekerjaan 
rumah besar bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes sebagai sektor yang menangani 
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara intens melakukan 
akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) demi mengejar 
upaya pelayanan kesehatan. Sebagaimana diketahui, mayoritas 
peserta BPJS Kesehatan menggunakan Puskesmas sebagai tempat 
berobat.

Dari segi peserta, timbulnya bahaya moral juga tidak bisa dihindari. 
Liran Einav dan Amy Finkelstein (2018) menjelaskan lebih lanjut 
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dalam jurnalnya yang berjudul “Moral Hazard in Health Insurance: 
What We Know and How We Know It”. Temuan dalam penelitian itu 
menunjukkan bahwa individu meningkatkan pemanfaatan layanan 
kesehatan mereka ketika harga yang harus mereka bayar lebih 
rendah. 

Sayangnya, dalam praktiknya di Indonesia, banyak masyarakat 
mendaftar BPJS Kesehatan sebelum atau saat menjalani 
perawatan. Rina Agustina dkk (2019) melakukan penelitian dengan 
judul “Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, 
and Challenges”. Penelitian itu mengungkapkan bahwa 23% dari 
anggota yang mendaftar sendiri mendaftar saat sakit, dan hampir 
28% tidak rutin membayar iuran. 

Selain itu, peserta yang mengalami kesulitan keuangan memiliki 
probabilitas 7,7% lebih tinggi menjadi pembayar non-rutin 
dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi. 
Sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang 
upaya kuratif, pencegahan, dan layanan lainnya cenderung memiliki 
kemungkinan 5% lebih tinggi untuk menjadi pembayar rutin daripada 
mereka yang tidak mengetahui layanan tersebut. Jika bahaya 
moral tersebut tidak ditangani dengan baik, justru akan membuat 
keuangan BPJS Kesehatan makin memburuk.

Mempertajam Peranan Aktor

Beberapa catatan merah di atas perlu menjadi perhatian pemangku 
kepentingan. Mulai dari konsistensi penyelenggara dalam 
menjalankan landasan hukum, reformasi pengelolaan sistem, 
peningkatan pelayanan dan mengatasi bahaya moral. Aktor-aktor 
yang terlibat dalam penyelenggaraaan BPJS Kesehatan perlu 
mempertajam peranannya. 

Pertama, BPJS Kesehatan. Komitmen dalam melaksanakan 
setiap landasan hukum harus diutamakan. Peraturan yang baik 
tanpa adanya praktik yang sesuai, maka akan sia-sia. Reformasi 
dalam sistem pengelolaan perlu melibatkan aktor lain. Misalnya, 
berkolaborasi dengan perusahaan pengelola asuransi kesehatan di 
negara yang telah berhasil melaksanakan program serupa. 

BPJS Kesehatan juga perlu mencari strategi yang tepat dalam 
mengatasi bahaya moral. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi 
lebih gencar tentang manfaat BPJS Kesehatan dan mendorong 
kepatuhan dan kedisiplinan membayar. Implementasi pemberian 
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sanksi yang telah ada sejauh ini juga patut dikaji karena tidak 
menimbulkan kepatuhan peserta.

Kedua, Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos sebagai 
pemegang data diharapkan melakukan cleansing data peserta 
secara rutin sehingga lebih tepat sasaran. Ketiga, Kemenkes. Selain 
memperbaiki layanan Faskes, Kemenkes juga perlu mendorong 
Presiden agar mengedepankan pembangunan infrastruktur yang 
berbarengan dengan peningkatan akses kesehatan di daerah. Upaya 
mendorong subsidi yang digagas Menteri Kesehatan, Terawan Agus 
Putranto, bagi kelas III dapat dipertimbangkan dengan baik oleh 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keempat, Puskesmas. Puskesmas telah memiliki dana kapitasi. 
Namun, dalam pengelolaannya, dana ini perlu dioptimalkan dan 
dibuatkan sistem pengawasan yang jelas. Jika perlu, dilakukan 
pendampingan oleh Kemenkes karena dana tersebut rawan 
dikorupsi.

-Vunny Wijaya -

Kenaikan iuran 
BPJS Kesehatan 
tidak terbendung. 
Defisit dan sejumlah 
persoalan makin 
menggerogoti. Aktor-
aktor yang terlibat 
perlu mempertajam 
peranannya untuk 
menyehatkan tubuh 
BPJS Kesehatan.   
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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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