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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2020 mengangkat laporan utama mengenai 
pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional. Komite tersebut terdiri dari dua satuan tugas (Satgas), yaitu, 
Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Hal ini dilakukan mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan di 
tengah laju kenaikan kasus konfirmasi COVID-19. 

Di bidang ekonomi  Update Indonesia  membahas tentang  kebijakan 
moneter yang digawangi oleh BI dengan memangkas suku bunga acuan (BI 
7-Days Reverse Repo Rate/BI-7DRRR). Selain itu, kami membahas tentang 
ancaman resesi ekonomi yang mengintai Indonesia. Beberapa pihak optimis 
Indonesia akan selamat, namun banyak pihak juga yang pesimis. Diperlukan 
beberapa langkah kebijakan tepat dan kontekstual yang dapat diambil oleh 
pemerintah untuk menghadang resesi.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang konstitusionalitas 
pembatasan politik kekerabatan dalam Pilkada. Kebijakan pembatasan 
hak politik dalam hal mencegah timbulnya politik kekerabatan, pada 
dasarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi keadilan sosial. Selain itu, 
kami membahas tentang upaya optimal mengatasi praktik politik uang di 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Diperlukan sosialisasi yang lebih 
gencar, dan kerja-kerja penyelenggara pemilu yang lebih berlipat, baik dari 
sisi pencegahan, pengawasan, maupun penindakan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pembahasan tentang 
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU-PDP). RUU 
PDP penting untuk disahkan mengingat kerugian yang ditimbulkan ketika 
terjadi penyalahgunaan data pribadi.  Selain itu, kami juga membahas 
tentang ancaman yang muncul dari tahapan pendaftaran calon dalam 
Pilkada 2020. Ancaman ini dilatari oleh kenyataan bahwa keterlibatan 
massa yang ada di momen pendaftaran memunculkan risiko yang besar 
ditengah semakin merebaknya pandemic COVID-19. Selanjutnya, kami 
membahas tentang polemik politik dinasti yang masih akan terjadi pada 
penyelenggaraan Pilkada 2020, bahkan praktiknya berkembang dengan 
keikutsertaan kerabat dari aktor politik yang memiliki pengaruh besar 
seperti Presiden dan Wakil Presiden maupun Ketua Umum Partai Politik.
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Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang upaya 
perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan oleh 
Pemerintah Daerah. Pasalnya, pandemi menoreh sisi lain kondisi 
perempuan yang semakin ringkih dengan adanya ancaman 
kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikis maupun seksual. 
Kondisi ini bahkan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Selain 
itu, kami membahas tentang pemulihan sosio-ekonomi bagi 
penyandang disabilitas.

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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Membangun Strategi Satuan Tugas COVID-19 
  

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 
telah dicabut pada tanggal 20 Juli. Seiring dengan itu, Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020) 
diteken oleh  Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Komite tersebut 
terdiri dari dua satuan tugas (Satgas), yaitu, Satgas Penanganan 
COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini 
dilakukan mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan di tengah 
laju kenaikan kasus konfirmasi COVID-19. 

Transisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjadi 
Satgas menimbulkan sejumlah polemik, mengingat masih banyaknya 
perbaikan kinerja yang  perlu dilakukan Gugus Tugas COVID-19. 
Kini, koordinasi pun perlu dilakukan dengan Satgas PEN. Adanya 
strategi yang lebih efektif perlu dibangun agar penanganan 
COVID-19 menjadi lebih baik, tanpa melupakan catatan evaluasi 
kinerja Gugus Tugas COVID-19.

Catatan Evaluasi Kinerja Gugus Tugas COVID-19

Sejumlah aspek kinerja Gugus Tugas COVID-19 perlu diperhatikan 
dalam masa adaptasi menuju Satgas. Setidaknya terdapat empat 
kesimpulan yang perlu diperhatikan melalui analisis berdasarkan 
indikator pelayanan publik Levine dkk (1990) yang terdiri dari 
produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas. Indikator-
indikator ini juga The Indonesian Institute, Center for Public Policy 
Research (TII) gunakan sebagai catatan evaluasi kinerja terhadap 
Gugus Tugas COVID-19 dalam kajian kebijakan tengah tahun ini 
(Wijaya, dalam TII, 2020). Berikut penjabarannya. 

Pertama, terkait penyerapan anggaran. Menurut Presiden Jokowi 
saat membuka rapat terbatas penanganan COVID-19 di Istana 
Merdeka, Jakarta pada tanggal 3 Agustus lalu, realisasi anggaran 

Laporan Utama
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masih sangat minim. Dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan 
COVID-19, dana yang terealisasi yaitu 20 persen atau 141 triliun 
(nasional.kompas.com, 03/08). Sejumlah kementerian juga belum 
menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Menurut 
Presiden Jokowi, belum adanya sense of crisis menjadi alasan 
yang paling   mendasar (nasional.kompas.com, 03/08). Adanya 
perencanaan anggaran melalui koordinasi antara perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran perlu segera dilakukan oleh setiap 
kementerian. 

Kedua, soal perlindungan kerja tenaga medis, baik saat bertugas di 
fasilitas kesehatan dan kompensasi berupa gaji dan insentif yang 
diberikan. Hal tersebut perlu didukung pendataan, percepatan 
pembaharuan data tenaga kesehatan dan verifikasi yang cepat 
oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan demikian, 
setiap tenaga kesehatan dapat menerima kompensasi sesuai 
waktu yang ditentukan. Menurut  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI), 
tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID-19 
merupakan yang tertinggi di dunia dan diperkirakan jumlah kematian 
pada tenaga kesehatan akibat COVID-19 ini akan terus terjadi 
(health.grid.id, 17/07). 

Melihat situasi tersebut, distribusi yang merata akan alat pelindung 
diri (APD) dan alat kesehatan (alkes) lainnya perlu diupayakan 
terus menerus. Untuk mempermudah pelaporan fasilitas kesehatan 
yang kekurangan APD dan alat lainnya termasuk pemantauannya, 
penggunaan aplikasi terintegrasi dapat dipertimbangkan. Adanya 
peningkatan penggunaan robot juga sangat diperlukan untuk 
membantu keseharian tenaga medis dalam menangani pasien 
COVID-19. Seperti yang telah dilakukan di sejumlah fasilitas 
kesehatan seperti Rumah Sakit (RS).

Ketiga, upaya Promosi Kesehatan (Promkes) melalui pendekatan 
edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Walaupun saat ini 
tentunya menitikberatkan pada penyebaran informasi melalui 
media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 
Bagaimanapun, kebijakan yang ada terkait praktik perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) 
seperti jaga jarak, masih banyak terbentur dengan ekosistem 
lingkungan dan pengetahuan masyarakat. Upaya surveilans 
kesehatan juga perlu terus digencarkan dan evaluasi dampak dari 
berbagai peraturan turunan AKB yang sedang berjalan. Hal ini 
bertujuan untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik dalam 
pencegahan dan penanganan COVID-19.

Laporan Utama
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Keempat, peningkatan dukungan perlu dilakukan kepada jejaring 
lembaga riset K/L dan lembaga swasta yang melakukan riset, 
baik terkait pengembangan dan produksi alkes dan inovasi dalam 
mencegah dan menangani COVID-19. Misalnya saja dukungan 
terhadap universitas yang mana sebanyak tujuh universitas telah 
mendapatkan bantuan satu set lab tes COVID-19) yang berbasis 
Reverse Transciption Polimerase Chain Reaction/RT PCR (money.
kompas.com, 16/04). Upaya demikian perlu terus dikembangkan.

Selain itu, kolaborasi dengan negara mitra atau perusahaan luar 
negeri juga perlu dilakukan untuk percepatan persediaan alkes, 
ditopang dengan kesepakatan yang jelas dan komitmen, sehingga 
berdampak signifikan bagi kedua negara. Untuk mendukung langkah 
keempat ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga 
telah memberikan kemudahan  perizinan melalui sistem Online 
Single Submission (OSS). Jumlah izin Kemenkes yang diterbitkan 
melalui OSS BKPM pun melonjak drastis pada bulan Maret 2020, 
yakni mencapai 5.862 izin dari yang sebelumnya berjumlah sebanyak 
2.406 izin (nasional.kontan.co.id, 01/04).

Dari Gugus menjadi Satgas COVID-19: Sejumlah Strategi

Jika melihat tugas yang diemban dalam Perpres 82/2020, 
Satgas memiliki empat tugas utama, yaitu, (1) melaksanakan dan 
mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan 
dengan penanganan COVID-19; (2) menyelesaikan permasalahan 
pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan 
COVID-19; (3) melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan 
strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; serta (4) 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan,  serta langkah-langkah lain 
yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Sedangkan, Komite Kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam 
Perpres 82/2020 tersebut mempunyai tugas, yaitu, (1) menyusun 
rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka 
percepatan penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian 
dan transformasi ekonomi nasional; (2)mengintegrasikan dan 
menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis, 
serta terobosan yang diperlukan  untuk  percepatan  penanganan 
COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi 
ekonomi nasional; (3) dan melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan 
penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan 
transformasi ekonomi nasional.

Laporan Utama
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Melihat deskripsi tugas yang ada saat ini, peranan yang diemban 
antara Satgas dan Komite berpotensi menimbulkan tumpang tindah 
tugas dan konflik kepentingan yang akan dijalankan. Misalnya saja 
pada tugas Satgas bagian ke-4 dan Komite pada bagian ke-2 terkait 
penetapan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan. Belum lagi jika 
ditambah dengan adanya koordinasi dengan Satgas PEN. 

Pada dasarnya, semakin banyak hierarki atau tingkatan dalam 
suatu pelayanan publik, maka akan semakin menambah panjangnya 
rantai koordinasi dan pengambilan keputusan. Sejumlah upaya  
membangun strategi perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif 
mengefektifkan kinerja Satgas. Terdapat empat hal yang perlu 
menjadi perhatian.

Pertama, peraturan turunan Perpres 82/2020 perlu secara lebih 
spesifik menjelaskan detail tugas sehingga mampu meminimalisasi 
adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain, mengatur secara 
lebih detail  kedudukan, tugas, fungsi, laporan, pendanaan, 
dan mekanisme kerja. Hal ini selanjutnya perlu diikuti dengan 
diterbitkannya keputusan atau kebijakan Gubernur/Bupati/
Walikota/Kepala Desa. Dalam hal ini, koordinasi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah perlu benar-benar diperhatikan mekanismenya, 
sehingga tidak menambah benang kusut hubungan Pusat-Daerah.

Kedua, transisi menuju Satgas akan menjadi lebih efektif jika 
ditunjang oleh adanya evaluasi yang jelas dari setiap pelaksana 
Gugus COVID-19 yang telah bertugas. Idealnya, kebijakan publik 
harus berbasis pada data yang aktual dan valid. Data dan termasuk 
hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan agar setiap 
masukan yang datang dari lapangan dapat dianalisis sesuai dengan 
skala prioritas yang berujung pada diambilnya sejumlah keputusan. 
Di sisi lain, dalam praktik pengambilan keputusan, bounded rationality 
akan selalu menjadi kendala. 

Bounded rationality atau rasionalitas terbatas merupakan batas-
batas pemikiran yang memaksa pengambil kebijakan membatasi 
pandangan  mereka atas masalah dan situasi (Simon, 1982). 
Pemikiran itu terbatas karena pikiran manusia tidak memiliki 
kemampuan untuk memisahkan informasi yang tertumpuk, sehingga 
tidak semua informasi atau alternatif kebijakan yang ada diterima 
atau dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi yang baik selayaknya 
perlu diikuti upaya pendefinisian masalah secara tepat dan jelas di 
tengah adanya bounded rationality, untuk selanjutnya dimasukkan 
dalam agenda kebijakan. 

Laporan Utama
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Melihat situasi sekarang, Satgas COVID-19 bekerjasama dengan 
Satgas PEN, tentunya permasalahan-permasalahan yang dibawa 
dan dipertimbangkan akan semakin lebih kompleks. Di sini, Komite 
yang bertugas perlu ditopang dengan aktor-aktor K/L maupun non-
K/L yang memiliki kapabilitas dalam mendefinisikan masalah secara 
tepat dan jelas, serta meminimalkan adanya kebijakan-kebijakan 
baik yang berpotensi termarjinalkan. Tinjauan terhadap aktor-
aktor yang ada perlu dilakukan kembali dengan melihat rekam jejak 
yang dimiliki dan kinerjanya saat berada di Gugus Tugas atau dalam 
penanganan kasus serupa.

Ketiga, upaya pencegahan dan penanganan berupa deteksi dini, 
tracing dan isolasi, harus tetap diprioritaskan di tengah pembukaan 
kembali aktivitas ekonomi karena dampak sosial dan ekonomi yang 
timbul. Hal ini mengingat adanya lonjakan kenaikan kasus di tempat-
tempat rentan, misalnya saja, kluster perkantoran. Hingga saat 
ini, sudah ada 34 tempat kerja yang ditutup karena terkonfirmasi 
memiliki kasus positif  COVID-19 (suara.com, 10/08). Upaya ini perlu 
didukung dengan adanya pemantauan, pencegahan lebih lanjut, dan 
penegakan sanksi dengan tegas pada tempat-tempat tersebut.

Tanpa upaya deteksi yang masif yang diringi pemantauan dan 
penegakan sanksi, percepatan penanganan akan menjadi impian 
belaka. Walaupun saat ini Satgas PEN juga dibentuk, idealnya, 
upaya-upaya pencegahan selayaknya harus tetap diprioritaskan, 
apalagi saat ini kapasitas pemeriksaan juga semakin meningkat.

Keempat, adanya pemetaan kebutuhan dari setiap pelaksana di 
lapangan juga diperlukan; sebagai dasar analisis karena penyerapan 
anggaran yang masih rendah. Penyerapan anggaran, pada dasarnya 
merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu program kerja. 
Semakin banyak anggaran terserap, maka semakin baik dan 
maksimal pelaksanaan atau realisasi suatu program. 

Adanya pemetaan kebutuhan juga diharapkan dapat menyajikan 
kebutuhan relevan dan kontekstual di seluruh fasilitas kesehatan 
yang tersebar di Indonesia. Namun, tidak hanya fokus pada alkes 
tetapi juga memperhatikan kondisi geografis atau karakteristik 
wilayah. Masih banyak daerah terpencil di Indonesia, sehingga 
untuk tetap menyediakan pelayanan prima, ide-ide yang lebih 
spesifik sangat dibutuhkan. 

Misalnya saja, untuk menjawab kebutuhan transportasi laut guna 
memobilisasi pasien COVID-19 di pulau-pulau terpencil Indonesia, 
tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) 

Laporan Utama
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merancang Smart Integrated Ambulance  Boat for Covid-19 (SINAU 
BOAT-19). Kapal SINAU BOAT-19 dilengkapi dengan teknologi 
Internet of Things (IoT) berupa sistem pemanggil perawat, sistem 
pintu pintar, dan sistem lampu pintar yang dapat diakses langsung 
melalui smartphone tim medis dan pasien (medcom.id, 03/08). 
Pemantauan pasien oleh dokter dan perawat pun menjadi lebih 
mudah. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi kontak fisik 
antara pasien dan tim medis agar mencegah transmisi COVID -19 
di dalam kapal.

Tanpa Melupakan Masalah Klasik

Berbagai strategi yang  ada perlu diiringi dengan upaya meningkatkan 
komunikasi publik sebagai masalah klasik. Setiap strategi kebijakan 
yang akan dan sedang dilakukan perlu dipertimbangkan tanpa 
melupakan  esensi dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan 
publik ada karena wewenang dan tugas Pemerintah, yang dalam 
hal ini diembankan kepada Satgas COVID-19, untuk melakukan 
fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik terkait dengan respons 
dan partisipasi masyarakat sebagai sasaran setiap kebijakan yang 
diambil. Komunikasi menjadi kuncinya.

Komunikasi antara Satgas dan publik, idealnya, dimulai dari upaya 
untuk menyampaikan rencana-rencana yang ada terkait COVID-19 
secara dini. Kebijakan publik bukan hanya soal informasi atau 
sosialiasasi saat kebijakan itu sudah ada. Tetapi juga ada proses 
mendengarkan pendapat dari publik yang akan menjalankan 
sekalipun kondisinya begitu mendesak. 

Fakta adanya aktor-aktor yang terpilih dan kompeten dalam 
menangani krisis, tidak seharusnya menggerus ruang demokrasi. 
Apalagi dalam pencegahan dan penanganan  COVID-19 ini, respons 
publik dalam menjalankan kebijakan menjadi penentu utama. Tanpa 
kesadaran dan kepatuhan publik untuk menjalankan protokol 
kesehatan, mustahil percepatan penanganan COVID-19 dilakukan. 
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dalam konferensi pers, 
Satgas perlu memaparkan segala bentuk laporan atau evaluasi 
dengan lebih lengkap lagi dan alasan logis dibalik setiap keputusan 
kebijakan yang akan dan sedang dilakukan. 

Media sosial Satgas seperti situs covid19.go.id dan pemanfaatan 
Short Message Service (SMS) juga perlu dimaksimalkan untuk 
menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan terkait 
COVID-19. Diharapkan dengan adanya peran masif Satgas, 
partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol dan kebijakan lain 

Laporan Utama
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terkait pencegahan dapat semakin meningkat yang berdampak pada 
percepatan penanganan COVID-19.

- Vunny Wijaya -

Transisi Gugus Tugas 
COVID-19 menjadi 
Satuan Tugas, perlu 
diimbangi dengan 
strategi yang lebih 
efektif dengan 
memperhatikan dan 
menindaklanjuti 
sejumlah catatan 
penting terkait evaluasi 
kinerja Gugus Tugas 
COVID-19.

Laporan Utama
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Mengerek Turun Bunga Kredit 
  

Kurang lebih sudah tujuh bulan negara-negara di dunia berjuang 
untuk meredam penyebaran pandemi COVID-19. Sedikit demi 
sedikit sudah mulai membuahkan hasil, meskipun ancaman 
second wave masih terus menghantui. Pandemi ini bukan hanya 
menyebabkan persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan 
ekonomi. Secara makro dilaporkan sudah tujuh negara yang secara 
resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Kini, semua 
negara sedang berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan 
diri dari jurang resesi. 

Dari dalam negeri, berbagai kebijakan pun disiapkan untuk menepis 
resesi, baik itu dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan 
maupun dari Bank Indonesia (BI). Secara umum, tulisan ini akan 
lebih banyak menyoroti dari sisi kebijakan moneter yang digawangi 
oleh BI dan transmisinya di sektor riil. Setelah merebaknya kasus 
COVID-19 di Indonesia, BI terus mengirim sinyal responsif dan 
positif untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi. Meskipun 
pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI, namun BI tetap 
menunjukkan kepeduliannya. Tanggapan positif yang dipancarkan 
BI diharapkan dapat menjalar dalam meningkatkan optimisme 
semua pelaku ekonomi untuk tetap percaya diri menghadapi situasi 
saat ini (Kuncoro, 2020).

Salah satu tanggapa positif yang dipancarkan BI adalah dengan 
memangkas suku bunga acuan (BI 7-Days Reverse Repo Rate/BI-
7DRRR). Tercatat sejak tahun lalu, BI sudah memangkas BI-7DRRR 
sebanyak 175 bps. Pada bulan Juli kemarin, BI-7DRRR sudah berada 
di level 4 persen. Dalam logika BI, pemangkasan suku bunga acuan 
akan menurunkan suku bunga simpanan, yang kemudian menekan 
suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit akan menurunkan 
biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Putaran 
berikutnya, aktivitas konsumsi dan investasi akan meningkat. 
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Putaran akhirnya akan berdampak kepada percepatan pemulihan 
ekonomi nasional (Putri, 2016). 

Dari Teori Hingga Fakta di Lapangan

Dalam perspektif teori, penurunan bunga acuan (BI-7DRRR) 
tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga perbankan. 
Namun, dalam tataran praktis, efektivitas penurunan BI repo rate 
dalam menekan suku bunga bank sangat bergantung pada derajat 
pass-through suku bunga (Kuncoro, 2017). Lebih lanjut, derajat 
pass-through suku bunga sendiri mengukur seberapa responsif 
perbankan dalam memasang suku bunganya. Dalam kasus derajat 
pass-through lengkap (atau sempurna), penurunan BI-7DRRR 
akan diimbangi dengan penurunan suku bunga perbankan dengan 
besaran penurunan proporsional terhadap penurunan BI-7DRRR. 
Dengan kata lain, kecepatan dan kepenuhan pass-through dari suku 
bunga acuan menuju pasar uang dan perbankan menjadi kekuatan 
transmisi kebijakan moneter (De Bondt, 2002).

Beberapa studi dari Tai, Sek, & Har (2012) menyimpulkan bahwa 
Indonesia memiliki transmisi kebijakan dari suku bunga pasar uang ke 
suku bunga kredit, dan deposito membutuhkan waktu yang relatif 
lama. Tidak hanya itu, studi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia 
memiliki memiliki size of pass-through yang kecil jika dibandingkan 
dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa 
otoritas moneter di Indonesia tidak dapat secara efektif mengontrol 
suku bunga pasar melalui suku bunga official (suku bunga acuan) 
dalam mencapai sasaran kebijakan yang telah ditargetkan, serta 
adanya pasar keuangan yang tidak sempurna, yang ditandai dengan 
kurangnya integrasi dalam pasar keuangan.

Hasil studi ini nyatanya juga didukung oleh fakta dari bunga kredit 
modal kerja (KMK) pada kuartal IV-2019 rata-ratanya berada di 
11,37 persen,  kemudian di kuartal II-2020 berada di 10,8 persen. 
Artinya, penurunan bunga kredit hanya sebesar 57 bps. Sementara 
itu, rata-rata kredit investasi (KI) pada kuartal IV-2019 tercatat 
sebesar 11,39 persen dan 10,81 persen pada kuartal kedua tahun ini. 
Artinya, penurunan suku bunga kredit tercatat hanya sebesar 58 
bps. Lebih lanjut, untuk rata-rata suku bunga kredit konsumsi (KK) 
mengalami penurunan yang paling rendah, hanya sebesar 8 bps 
saja pada periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa penurunan bunga kredit hanya 1/3 bps dari penurunan 
bunga acuan BI. Penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih 
kecil daripada pemangkasan BI 7DRRR mengakibatkan terjadinya 
dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil. Tidak mengherankan 
jika pada semester I-2020, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 1,49 
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persen, makin menurun dibandingkan kuartal I-2020 lalu dengan 
pertumbuhan 2,27 persen (Tempo, 2020)

Alhasil, kendati suku bunga acuan telah turun, namun, sektor 
riil tetap saja tidak bergerak karena derajat pass-through tidak 
berjalan sempurna ketika terjadi pemangkasan bunga acuan oleh 
BI. Akibatnya, upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
seolah menjadi seperti ‘macan ompong’, akibat pelaku perbankan 
yang cenderung defensif. 

Apa penyebabnya?

Keputusan perbankan dalam menetapkan suku bunga dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor. Misalnya, biaya transaksi, risiko 
inflasi, depresiasi, dan terutama karakteristik debitornya (Kuncoro, 
2017). Pertama, di dalam Teori Fisher, suku bunga riil adalah 
suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi. Oleh sebab itu, 
perbankan cenderung memperhitungkan risiko inflasi untuk tetap 
mempertahankan suku bunga riil yang dinikmati perbankan. Alhasil, 
suku bunga nominal yang dikeluarkan oleh bank pun menjadi tinggi. 
Kemudian, risiko depresiasi dipertimbangkan dengan adanya biaya 
peluang/oppotunity cost seandainya dana yang disalurkan kepada 
debitur domestik dipinjamkan kepada pihak lain dalam denominasi 
mata uang asing.

Lebih lanjut, karakteristik debitur di perhitungkan dengan prinsip 
5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). 
Semua risiko tersebut dibebankan kepada debitor sebagai premi 
yang membentuk tingginya suku bunga guna menghindari kredit 
macet. Dengan skema problematika itu, tidak mengherankan jika 
perbankan bersikap rigid untuk menurunkan suku bunganya. Hal 
ini semakin kompleks ditambah dengan situasi di tengah pandemi 
ini yang membuat perbankan enggan memberikan kredit lantaran 
adanya ketakutan gagal bayar dari para debiturnya. Alhasil, 
permasalahan ini semakin memperkeruh proses pemulihan ekonomi 
nasional dengan mendorong permintaan.  

Dari perspektif  mikro, berdasarkan studi yang dilakukan oleh 
Pujianti dan Sitorus (2016); Ratna Sri W dan Boedi Armanto 
(2013); dan Rizky Yudaruddin (2014), di mana dari perhitungan nilai 
indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI, terlihat bahwa struktur 
pasar perbankan Indonesia digolongkan sebagai pasar oligopoli. 
Lima ciri formal oligopoli menurut Muhammad Teguh (2010), yaitu: 
banyak perusahaan beroperasi, namun sedikit yang menguasai 
pasar, produk homogen, produsen penentu harga, adanya rintangan 
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masuk keluar pasar, serta produsen yang memaksimumkan 
keuntungan. Ciri-ciri ini juga telah terbukti terjadi dalam industri 
perbankan Indonesia. Struktur pasar perbankan yang oligopoli ini 
membuat bank kecil mengambil keputusan berdasarkan bank besar, 
mengingat di Indonesia bank besar masih menjadi kiblat dari bank 
kecil. Fleksibilitas perbankan Indonesia terhadap suku bunga acuan 
(BI-7DRRR) yang masih persisten, membuat perbankan Indonesia 
tidak dinamis dalam penetapan suku bunga.

Rekomendasi

Berangkat dari beberapa persolan di atas, berikut adalah beberapa 
rekomendasi yang dapat dilakukan:

Pertama, dalam jangka pendek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dapat berkoordinasi dengan bank-bank besar, seperti bank-bank 
BUMN untuk menjadi benchmark bagi perbankan skala kecil dan 
menengah untuk memacu turun suku bunga kreditnya. 

Kedua, untuk meningkatkan efisiensi perbankan, OJK dapat 
berkoordinasi dengan perbankan untuk memotong biaya transaksi 
perbankan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, di 
mana transaksi baik simpanan maupun kredit dilakukan secara 
digital, seperti yang dilakukan para pelaku fintech (financial 
technology). Dengan demikian, hal tersebut akan menghemat biaya 
pembangunan cabang atau gedung dan ATM. 

Ketiga, dari sisi makroekonomi, Bank Indonesia harus menjaga risiko 
inflasi ke depannya. Dengan demikian, suku bunga nominal akan 
turun seiring dengan risiko inflasi yang landai. Dengan demikian, 
perbankan masih dapat menikmati margin dari selisih suku bunga 
nominal dan risiko inflasi. 

Keempat, dalam jangka panjang, dengan melihat struktur perbankan 
yang cenderung bersifat oligopoli, maka untuk melakukan efisiensi 
perbankan, OJK perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap 
praktik dan aktivitas perbankan agar tidak mengakibatkan terjadinya 
pelanggaran persaingan perbankan, seperti munculnya bank-bank 
yang mempunyai posisi dominan. 

- M. Rifki Fadilah -

Kendati suku bunga 
acuan telah turun, 
namun sektor riil tetap 
saja tidak bergerak 
karena derajat pass-
through tidak berjalan 
sempurna ketika 
terjadi pemangkasan 
bunga acuan oleh BI. 
Akibatnya, upaya 
BI untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
seolah menjadi seperti 
‘macan ompong’, 
akibat pelaku 
perbankan yang 
cenderung defensif. 
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Menghadang Resesi: Apa yang dapat Kita Lakukan? 

  

Akhir-akhir ini, berbagai surat kabar baik online mampu offline seolah 
bersahutan memberitakan informasi yang patut membuat cemas, 
yaitu pemberitaan mengenai negara-negara yang secara resmi 
mengalami resesi, termasuk negara-negara yang cukup powerful, 
seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong hingga Jerman. 
Bahkan, Amerika Serikat dikabarkan juga mengalami hal serupa. 

Secara teknis, negara dikatakan mengalami resesi jika Produk 
Domestik Bruto (PDB) mengalami kontraksi atau minus (negatif) 
dalam dua kuartal berturut-turut atau lebih secara tahunan. 
Artinya, keempat negara tersebut sudah mengalami pertumbuhan 
minus sejak Kuartal-I 2020 atau pasca-merebaknya pandemi 
COVID-19. Implikasinya, kini pandemi COVID-19 tidak hanya soal 
krisis kesehatan melainkan juga tengah menjelma menjadi krisis 
ekonomi. Jika tidak segera diatasi maka akan berujung kepada krisis 
sosial. 

Ancaman resesi juga mengintai Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada kuartal II ini sudah dipastikan negatif. Tak ayal, 
beberapa pihak optimis Indonesia akan selamat pada kuartal III, 
tetapi banyak pihak juga yang pesimis. Lantas, akankah Indonesia 
mengulangi nasib buruk seperti tahun 1998? Kemudian bagaimana 
kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menghadang 
resesi? Tulisan ini akan mencoba menjawabnya secara singkat dan 
jelas. 

Kondisi di Tengah Transisi ‘New Normal’

Memasuki bulan Juni 2020, pemerintah mewacanakan kebijakan 
‘new normal’ yang belakangan disebut Adaptasi Kebiasaan Baru 
(AKB). Kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi dari kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diketahui, 
kebijakan PSBB membawa eksternalitas yang tidak mudah, terlebih 
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terhadap perekonomian yang mengandalkan pertemuan secara fisik. 
Oleh sebab itu, pada saat AKB diterapkan masyarakat diberikan 
ruang untuk beraktivitas kembali termasuk memulai aktivitas 
ekonomi, namun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Dari catatan google mobility index, dapat dilihat bahwa mobilitas 
masyarakat yang menuju supermarket dan apotik mengalami 
kenaikan signifikan. Dapat dikatakan bahwa sektor yang pertama 
kali pulih adalah sektor kebutuhan pokok dan obat-obatan. Bahkan, 
sejak bulan Juli 2020, sektor ini tampak pulih dengan tren mobilitas 
yang sudah hampir normal. Kemudian, mobilitas masyarakat juga 
sudah mulai tinggi menuju tempat kerja meskipun masih berada 
pada angka 20 persen di bawah normal. 

Dari data di atas juga dapat dikatakan bahwa banyak perkantoran 
yang sudah mulai melakukan aktivitas bisnis hariannya. Implikasinya, 
masyarakat yang tadinya dirumahkan dan tidak menerima gaji, 
kini akan memeroleh kembali pendapatannya seiring dengan mulai 
beroperasinya kantor mereka. Efek multiplier-nya adalah tingkat 
kepercayaan diri masyarakat akan segera pulih dan daya beli pun 
akan segera bangkit. 

Data pergerakan masyarakat ini pun sejalan dengan data Purchasing 
Manager Index: Manufacturing (PMI). Secara sederhana, jika 
angka PMI <50, maka hal tersebut menandakan adanya kontraksi. 
Sedangkan, jika PMI >50, maka hal tersebut menandakan adanya 
ekspansi. Data PMI pada bulan Juni 2020 sudah menunjukkan adanya 
tanda-tanda reborn (39,1) setelah sebelumnya pada bulan Maret 
terpuruk (28.6). Artinya, pada bulan juni 2020, industri manufaktur 
sudah mulai menunjukkan adanya reborn atau perbaikan meskipun 
belum ke tahap ekspansi. Kita patut bersyukur. Artinya, proses 
produksi sudah mulai berjalan dan sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya, masyarakat berangsur-angsur sudah kembali bekerja 
meski dengan kapasitas di bawah normal. 

Ada satu hal yang menarik yang ingin saya katakan bahwa jika kita 
perhatikan dengan detil bahwa reborn memang terjadi pada bulan 
Mei hingga Juni 2020. Namun, di bulan Juli 2020 perbaikan atau 
reborn cenderung mengalami stagnansi. Dari penjelasan ini juga 
seolah menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pembatasan sosial 
pun masih belum dapat dijustifikasi untuk mendorong perekonomian 
akan kembali normal. Maka, tidak mengherankan jika harapan 
untuk menuju kurva V-Shaped menjadi pudar. Sebab, syarat untuk 
menjadi V-Shaped adalah kurva mobility ini setidaknya harus terus 
mengalami kenaikan menuju baseline bahkan melampauinya. Maka, 
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kemungkinan Indonesia akan berhadapan dengan kurva U-Shaped 
dan yang terburuk menjadi kurva L-Shaped. Kalau begitu, maka 
Indonesia benar-benar sedang berada di ambang resesi.

Menghadang Resesi 

Lantas apa yang dapat dilakukan untuk menghadang resesi? Di 
dalam situasi normal, idealnya kita dapat mendorong perekonomian 
dari dalam maupun dari luar. Namun, situasinya kini berbeda. 
Ekonomi dunia sedang mengalami guncangan permintaan dan 
penawaran. Kita pun tidak dapat berharap banya kepada ekspor dan 
impor. Dengan demikian, yang dapat kita lakukan adalah fokus pada 
sumber pertumbuhan dari dalam negeri/domestik.

Dalam sumber pertumbuhan domestik, khususnya dalam situasi 
normal, kita dapat menggenjotnya melalui investasi swasta. Namun, 
kita perlu realistis dan rasional, penutupan ekonomi dan lesunya 
permintaan telah berdampak terhadap tertekannya dunia usaha 
secara simultan dan membuat investasi juga menjadi tersendat. 
Mengapa demikian? Hal ini karena secara rasional investasi baru 
akan meningkat jika ada permintaan dan jika ada konsumsi. Investor 
akan berpikir untuk apa melakukan investasi, jika permintaan 
terhadap barang dan jasa sedang merosot. Buntut panjangnya 
dapat jadi return yang didapat malah negatif dan berujung kepada 
penumpukan stock.  

Lantas, bagaimana alternatifnya? Pertama, penulis sepakat dengan 
Blanchard (2014), yang mengatakan bahwa dalam jangka pendek, 
pertumbuhan ekonomi hanya dapat digerakkan dengan mendorong 
permintaan. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana caranya 
menciptakan permintaan? Di poin ini, penulis sepakat dengan apa 
yang dikatakan oleh Basri (2020) bahwa ekonomi tidak akan pulih 
secara otomatis, kecuali jika pemerintah masuk untuk mendorong 
permintaan. Implikasinya, pemerintah harus mengambil semua 
langkah untuk keselamatan masyarakat dan memulihkan ekonomi 
hingga vaksin ditemukan. Oleh sebab itu, nafas kebijakan fiskal 
harus lebih panjang. 

Penulis sepakat untuk memperluas cakupan penerima bantuan sosial, 
baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga 
Harapan (PKH) maupun pos bantuan sosial lainnya. Namun, apakah 
persoalannya sudah selesai? Tentu belum. Kendati pemerintah 
telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk mendorong konsumsi 
melalui program bantuan sosial, namun yang menjadi persoalan 
adalah saat ini terjadi perubahan behavior/perilaku dari masyarakat. 
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Lihat misalnya, data dari The Economist (2020) bahwa ada fenomena 
menarik di Swedia yang menerapkan skenario santai (relax) saat 
adanya pembatasan wilayah atau lockdown. Sedangkan, Denmark 
menerapkan skenario ketat atau (strict). Namun, keduanya memiliki 
kesamaan, yakni masyarakatnya menghabiskan uang yang lebih 
sedikit. Artinya, saat ini behaviour masyarakat berubah untuk 
menjadi spend less money. 

Hal ini juga terjadi di Indonesia, masyarakat cemas akan keadaan 
ekonomi ke depannya terlebih adanya sentimen dan pemberitaan 
negara-negara yang mengalami resesi. Implikasinya, masyarakat 
menahan konsumsinya. Hal ini kemudian membuat  demand 
terhadap barang dan jasa juga ikut turun. Hal ini sejalan dengan 
catatan LPEM UI (2020) yang menunjukkan bahwa konsumsi 
rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah PDB 
Indonesia, melambat menjadi 2,84 persen (year on year/yoy). Jauh 
di bawah 5,01 persen yang tercatat pada periode yang sama tahun 
lalu (menjadi pertumbuhan terendah sejak Triwulan-II 2001).  

Maka, tidak mengherankan juga jika data inflasi dalam lima bulan 
terakhir mengalami penurunan. Tercatat tingkat inflasi Indeks Harga 
Konsumen pada bulan Juni turun 0,23 persen dibandingkan bulan 
sebelumnya, yaitu sebesar 1,96 persen (yoy), yang berada di bawah 
kisaran target BI sebesar 3 – 1 persen untuk pertama kalinya pada 
tahun 2020. Padahal, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 
saat ini konsumsi menjadi senjata pamungkas untuk menghadang 
resesi (BPS, 2020).

Rekomendasi Kebijakan

Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat diambil oleh 
pemerintah untuk mendorong kembali permintaan dan menghadang 
resesi. 

Pertama, pemerintah harus membenahi persoalan kesehatan. Alat 
dan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas utama. Jika persoalan 
kesehatan ini tidak dapat dimitigasi, maka pemulihan ekonomi pun 
akan menjadi lamban. Terlebih, saat ini sentimen penyebaran virus 
COVID-19 masih menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan 
untuk berbelanja. 

Kedua, dari sisi demand, Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Sosial dapat bekerja sama untuk memperluas cakupan penerima 
bantuan  sosial utamanya  melalui  BLT (dengan segala 
kekurangannya) kepada masyarakat aspiring middle income class. 
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Bentuknya pun bisa jadi dapat beragam, misalnya pemberian kupon 
belanja yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan demikian, 
daya beli mereka akan terbantu dan pada putaran berikutnya 
demand akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan bergulir. 

Hal ini juga telah diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika 
Serikat, di mana masyarakat yang tergolong dalam aspiring middle 
income class diberikan sebuah voucher belanja setiap bulannya. 
Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan untuk membeli 
kebutuhan pokok yang diperlukannya. Mengenai besaran bantuan 
seperti itu diperlukan kajian lebih lanjut. Namun, menurut penulis, 
besarannya pun tidak boleh melebihi batas gaji minimum yang ada, 
karena jika diberikan terlalu besar akan memunculkan paradoks 
baru, di mana masyarakat akan menjadi ketergantungan dan enggan 
bekerja ke depannya. 

Ketiga, dari sisi supply, Kementerian Keuangan dapat memberikan 
penjaminan kredit (credit guarantee) kepada lembaga penjaminan 
kredit. Dengan demikian, isu keengganan perbankan untuk 
memberikan kredit (credit crunch) akibat adanya sentimen kredit 
macet tidak terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses 
ke permodalan dari perbankan untuk melakukan ekspansi bisnisnya.

Keempat, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) perlu memikirkan bagaimana exit strategy ke 
depannya untuk menghadang resesi. Komite ini sangat penting 
untuk memberikan sosialisasi tentang komunikasi berbasis risiko 
dan infrastruktur protokol kesehatan untuk menjamin rasa aman 
di era adaptasi kebiasaan baru. Dengan begitu, masyarakat akan 
merasa yakin terhadap situasi saat ini dan menjadi lebih terbuka 
untuk membelanjakan uangnya. 

- M. Rifki Fadilah   -

Ancaman resesi 
ekonomi juga 
mengintai Indonesia. 
Beberapa pihak 
optimis Indonesia 
akan selamat, namun 
banyak pihak juga 
yang pesimis. Lantas, 
akankah Indonesia 
akan mengulangi 
nasib buruknya 
seperti tahun 1998? 
Diperlukan beberapa 
langkah kebijakan 
tepat dan kontekstual 
yang dapat diambil 
oleh pemerintah untuk 
menghadang resesi.
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Konstitusionalitas Pembatasan 
Politik Kekerabatan dalam Pilkada   

Politik kekerabatan adalah satu dari sekian tema yang kembali 
ramai diperbincangkan menjelang perhelatan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pemilukada/Pilkada) 2020. Hal ini mencuat, seiring 
dengan munculnya nama-nama figur yang memiliki kekerabatan 
langsung ataupun tidak langsung dengan pejabat publik dalam bursa 
pencalonan Pilkada 2020.

Mulai dari Gibran Rakabuming, Bobby Afif Nasution, Wahyu 
Purwanto, dan Doli Sinomba Siregar, yang merupakan anak, 
menantu serta kerabat Presiden Joko Widodo. Siti Nur Azizah, 
yang merupakan putri dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Rahayu 
Saraswati Djojohadikusumo, yang merupakan keponakan Menteri 
Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pilar 
Saga Ichsan, Putra dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, dan 
masih banyak lagi.

Fenomena ini tentu bukan hal yang baru. Sebelum tahun 2013, 
sebanyak 60 kepala atau wakil kepada daerah terpilih pernah 
diidentifikasi terlibat atau paling tidak memiliki hubungan kekerabatan 
satu sama lain dengan seorang petahana atau pejabat publik oleh 
Kementerian Dalam Negeri (nasional.kompas.com, 18/10/2013).

Adapun dalam rentang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 
2015 sampai 2018, ditemukan sebanyak 202 calon kepala dan wakil 
kepala daerah yang memiliki kekerabatan dengan pejabat publik. 117 
di antaranya kemudian dinyatakan terpilih, sedangkan 85 sisanya 
dinyatakan gagal (kompas.id, 3/08). Artinya, lebih dari separuh atau 
58 persen calon kepala atau wakil kepala daerah yang terpilih dan 
masih menjabat saat ini, merupakan kerabat atau memiliki hubungan 
kekerabatan dengan pejabat publik tertentu.
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Dampak Politik Kekerabatan

Dampak dari praktik politik kekerabatan, tentu dapat dikatakan 
menjadi benih oligarki, bahan bakar korupsi dan afirmasi terhadap 
penyalahgunaan wewenang. Dari sisi internalitas pemerintahan, hal 
ini akan menyebabkan kemandekan sirkulasi kekuasaan. Peralihan 
kekuasaan hanya akan berputar pada lingkungan elite semata.

Tidak hanya itu, meski hampir dapat dipastikan tidak ada pasal dalam 
regulasi ataupun legislasi Pilkada yang menutup celah terhadap 
kompetisi yang sehat. Namun jenjang kaderisasi yang diharapkan 
dapat menjadi wadah untuk membentuk dan mempersiapkan kader 
yang mumpuni, secara tidak langsung tentu akan teramputasi 
dengan sendirinya.

Sebab melalui praktik kekerabatan, sikap atau pilihan partai 
politik dalam hal memberi kuasa rekomendasi untuk terjun dalam 
kontestasi, pada akhirnya, mau tidak mau akan berujung juga 
kepada mereka yang memiliki kemewahan trah. Dalam banyak 
sisi, figur-figur seperti inilah yang secara kalkulatif dan oportunis 
memiliki peluang paling banyak untuk menang, ketimbang kader 
murni yang meski berkualitas namun kalah dari sisi jejaring, modal 
dan latar belakang keturunan yang tidak jelas.

Hal yang sama, juga tidak jauh berbeda pada sisi eksternalitas 
pemerintahan. Kontrol terhadap kekuasaan secara nyata akan dilihat 
melempem dan melemah seiring dengan rekayasa pendistribusian 
kekuasaan berdasar komposisi “kekeluargaan.” Dampaknya, tentu 
akan membuka ruang terhadap penyimpangan, seperti korupsi, 
kolusi, dan nepotisme.

Contoh yang paling instan, dapat dilihat dalam sejumlah kasus 
korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya 
pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di akhir tahun 2016, terhadap Wali 
Kota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti, dan suaminya, Itoc 
Tochija, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Cimahi juga. 
Keduanya, sebagaimana diketahui tersandung kasus korupsi atas 
suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi senilai Rp 57 
miliar (regional.kompas.com, 30/08/2017).

Adapun yang terbaru, sebagaimana yang terlihat pada awal bulan 
Juli bulan lalu. KPK menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar 
dan istrinya, Encek Unguria, yang juga menjabat sebagai Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Keduanya 
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diduga menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek 
Infrastruktur di Kutai Timur (nasional.kompas.com 4/07).

Putusan MK  dan Sandungan Hak Asasi 

Sederet fakta ini tentu menunjukkan betapa dekatnya politik 
kekerabatan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang. Untuk itu, praktik yang hilirnya akan melahirkan dinasti 
politik ini, tentu bukan hanya berada pada ranah hitam dan putih 
atau benar dan salah semata. Di balik itu, terselip nilai moral dan 
etika politik yang sangat menentukan masa depan dan proses 
konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, upaya untuk membatasi atau menutup celah terhadap 
timbulnya politik kekerabatan ini, seringkali tersandung dengan 
pembelaan-pembelaan klise yang bersembunyi dibalik tedeng aling-
aling hak asasi manusia atau warga negara. Hal ini persis tergambar 
ketika aturan pembatasannya yang sempat dikristalisasikan dalam 
Pasal dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Pilkada (UU No. 8 tahun 2015, seketika digugat 
ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan dibenturkan dengan beberapa 
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945). 

Antaranya, seperti yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 
ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya,” 
Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum,” dan Pasal 28D ayat (3), “Setiap 
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan,” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, “ Setiap orang 
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.”

Beberapa pasal ini, diajukan sebagai dalil untuk menguji 
konstitusionalitas Pasal dan Penjelasan Pasal 7 huruf r tersebut, 
yang secara terang membatasi seseorang untuk dapat menjadi 
calon kepala dan wakil kepala daerah. Dengan syarat, bahwa yang 
bersangkutan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.” 
Dalam penjelasan pasalnya, disebutkan seperti apa gambaran 
norma yang sebagaimana dimaksud, ialah ” ... tidak memiliki 
hubungan darah, hubungan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 
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(satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, 
yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, mantu 
kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”

Atas sejumlah pertimbangan yang dituangkan dalam Putusan 
Nomor 33/PUU-XIII/2015, MK kemudian membatalkan pasal yang 
menjadi salah satu objek permohonan tersebut dan menyatakannya 
bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, pembatasan hak 
yang tertuang dalam pasal berserta penjelasannya itu bersifat 
diskriminatif. Sebab di satu sisi, pasal ini memuat perbedaan perlakuan 
yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan 
seseorang. Di sisi lain, dipandang memiliki motif tertentu yang 
secara nyata dimaksudkan untuk mencegah kelompok orang atau 
anggota keluarga kepala daerah petahana untuk menggunakan hak 
konstitusionalitasnya dalam hal untuk dipilih atau mencalonkan diri.

Di samping itu, MK juga memandang bahwa pasal ini dirumuskan 
dengan kriteria yang tidak memenuhi ketentuan pembatasan 
hak dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Artinya, pembatasan 
yang dilakukan dalam rangka mencegah politik kekerabatan ini, 
dianggap tidak “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.”

Selain itu, Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 ini, juga dianggap 
tidak sesuai dengan pendapat MK yang tertuang dalam Putusan 
Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait hak pilih (baik aktif maupun 
pasif) dalam pemilihan umum. Sebab menurut MK, pembatasan hak 
itu lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan. 
Misalnya, seperti “ ... faktor usia dan keadaan jiwa, serta 
ketidakmungkinan (impossibility) seperti hak pilihnya telah dicabut 
oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada 
umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.”

Antinomi dan Yang Luput Dipertimbangkan

Apa yang kemudian luput dipertimbangkan dalam putusan 
tersebut, ialah norma pembatasan dalam hal mencegah timbulnya 
politik kekerabatan ini, pada dasarnya bersifat antinomi. Artinya, 
pembatasan terhadap trah atau seseorang yang memiliki kekerabatan 
dengan petahana, untuk dapat terjun dan mengajukan diri sebagai 
calon kepala atau wakil kepala daerah, tentu dalam beberapa sisi 
dapat dianggap bertentangan dengan prinsip universalitas yang 
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memandang setiap orang pada dasarnya berhak untuk memilih dan 
dipilih. 

Namun, bagaimana jika di sisi lain, hal ini dilihat atau diperhadapkan 
pada sisi keadilan sosial? Atau dengan kata lain, bagaimana jika 
tanpa dengan adanya ketentuan pembatasan seperti itu, hak setiap 
orang untuk dapat dipilih dan memilih justru ternegasikan oleh 
kondisi-kondisi sosial seseorang yang belum tentu setara? Misalnya, 
latar belakang keturunan atau kedekatan dan kekerabatan dengan 
seorang pejabat atau orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Lagipula, pembatasan hak yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 
huruf r tersebut, pada dasarnya tidaklah dapat dilihat semata-mata 
sebagai kebijakan diskriminatif yang berkonotasi negatif. Melainkan, 
dapat dilihat sebagai kebijakan affirmative action atau diskriminasi 
positif, yang pemberlakuannya selaras dengan bunyi Pasal 28H ayat 
(2) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dengan begitu, ketentuan ini dapat kemudian dilihat seirama dan 
selaras dengan kriteria pembatasan hak yang sebagaimana tertuang 
dalam rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 45. Utamanya, dalam hal “... 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
... dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
Sebab pembatasannya, tidaklah membatasi hak seseorang secara 
mutlak untuk berdemokrasi. Namun, masih memberi pengecualian, 
yang dapat meluruhkan pembatasannya jika petahana yang memiliki 
kedekatan kekerabatan dengannya telah melewati jeda 1 (satu) kali 
masa jabatan. 

Untuk itu, seperti yang sebagaimana dikemukakan oleh Suseno 
(2016), dalam menggambarkan teori keadilan John Rawls, “Jikalau 
kebebasan berlebihan, maka keadilan sosial sudah pasti menderita.” 
Baik kebebasan dan kesetaraan atau kesamaan, pada dasarnya tidak 
dapat dimutlakkan atas keduanya. Demikian ketentuan ini, pada 
dasarnya diperlukan dan perlu untuk dimunculkan kembali untuk 
dapat mengimbangi keadilan sosial. 

 - Muhammad Aulia Y Guzasiah   -

Kebijakan pembatasan 
hak politik dalam hal 
mencegah timbulnya 
politik kekerabatan, 
pada dasarnya 
diperlukan untuk 
dapat mengimbangi 
keadilan sosial, 
yang dapat dilihat 
sebagai kebijakan 
affirmative action atau 
diskriminasi positif, 
yang pemberlakuannya 
selaras dengan 
bunyi Pasal 28H 
ayat (2) UUD 1945, 
“Setiap orang 
berhak mendapatkan 
kemudahan dan 
perlakuan khusus 
untuk memperoleh 
kesempatan dan 
manfaat yang sama 
guna mencapai 
persamaan dan 
keadilan.”
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Tema politik uang (money politics), kerap muncul dan kembali 
menjadi fokus permasalahan yang menarik untuk dikaji tiap 
menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi. Tidak terkecuali 
terhadap agenda Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada/
Pilkada), yang nantinya akan dihelat secara serentak di 270 daerah.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan isu ini 
menjadi genting untuk segera dibahas. Pertama, dampak dari politik 
uang itu sendiri. Kedua, ancaman resesi yang tengah menghampiri 
akibat pandemi. Kondisi demikian, tentu praktis menyebabkan 
penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 9 Desember, akan menjadi 
lahan subur untuk menyemai politik uang secara masif dan 
tersistematis.

Politik Uang

Secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi 
elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada 
pemilih agar dicoblos dalam pemilu (Muhtadi, 2019). Dalam beberapa 
literatur, politik uang acapkali disebut sebagai korupsi elektoral. 

Disebut demikian, sebab politik uang adalah perbuatan curang 
dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi (Estlund, 2012). 
Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang 
dapat dibedakan dalam dua bentuk.

Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual 
beli suara (vote buying). Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang 
pemilu atau apa yang kita kenal dengan “serangan fajar.” Umumnya 
dilakukan secara prabayar sebelum hari-H pemilihan, atau kadang 
juga dilakukan dengan pasca bayar setelah dukungan itu diberikan 
(Muhtadi, 2018).

Kedua, melalui strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih 
bersifat jangka panjang. Strategi ini, lazimnya dilakukan dengan 
menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial 
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atau hibah maupun dana pork barrel untuk kepentingan elektoral 
(Muhtadi, 2018). 

Dalam banyak hal, dampak dari politik uang tentunya akan 
mendelegitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Sebab praktiknya, 
secara tidak langsung akan membunuh dan menggeser substansi 
kompetisi yang lazimnya terjadi dalam sistem demokrasi. Dari 
pertarungan adu gagasan dan program kerja, menjadi adu nominal 
dan sekadar jual beli suara. 

Kondisi itu, jelas menegasikan kompetisi sehat yang menyiratkan 
makin ketat persaingan antar peserta pemilu, makin baik pula bagi 
kehidupan demokrasi itu sendiri. Misalnya, pemenang pemilu akan 
terpacu untuk terus mempertahankan kinerjanya karena sadar 
dirinya bisa digantikan oleh lawan politiknya pada pemilu berikutnya. 

Sementara, pihak yang kalah akan berusaha untuk mencari celah 
atas kebijakan dan sikap politik sang pemenang, dengan menawarkan 
berbagai solusi alternatif untuk merebut kekuasaan dalam pemilu 
selanjutnya. 

Resesi dan Celah Politik Uang

Hal yang patut diantisipasi kemudian, ialah momentum 
penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 
tengah pandemi COVID-19 yang tidak hanya menimbulkan dampak 
terhadap kesehatan masyarakat, namun juga terhadap kondisi 
perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha 
atau perusahaan yang bangkut, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
besar-besaran, hingga ancaman resesi.

Per bulan Mei lalu saja, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM), Teten Masduki, menyatakan sebanyak 
47 persen UMKM harus “gulung tikar” akibat dampak COVID-19 
(bisnis.tempo.co, 20/05). Sementara dalam sektor yang lebih khusus, 
seperti sektor pariwisata, lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran/
tempat hiburan di Indonesia berhenti beroperasi, dan sebanyak 13 
juta tenaga kerja pariwisata harus di-PHK dan dirumahkan (Sofyan 
Consulting, 2020).

Tidak mengherankan apabila kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan 
ekonomi tahunan atau Year on Year (YoY) pada kuartal kedua 2020, 
tercatat minus 5,32 persen. Lebih dalam dari ekspektasi pemerintah, 
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yang sebelumnya memperkirakan di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen 
(cnbcindonesia.com, 5/08).

Selain itu, jika dilihat dari perbandingan kuartal ke kuartal (QtQ), 
ekonomi Indonesia juga sudah berada di level negatif dua kali 
berturut-turut. Tergambar pada kuartal I-2020, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia secara QtQ tercatat minus 2,41 persen. Lalu, 
pada kuartal II, minus 4,9 persen. Kondisi ini jelas memperlihatkan 
perekenomian Indonesia tengah berada di ambang resesi (money.
kompas.com 12/08).

Naiknya persentase dan jumlah penduduk miskin di pertengahan 
tahun ini, juga dapat dikatakan tidak terlepas dari dampak berantai 
tersebut. Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), 
yang mencatat persentasenya untuk bulan Maret 2020, sebesar 
9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang. Angka ini dinyatakan 
naik sebesar 0,56 persen atau sebanyak 1,63 juta orang dari bulan 
September 2019, dan meningkat sebesar 0,37 persen atau 1,28 juta 
orang dari bulan Maret 2019.

Berbagai dampak dan kondisi yang tengah terjadi itu, tentunya 
menjadi celah yang sangat menggiurkan untuk mempraktikkan dan 
mengandalkan modal serta politik uang semata. Terutama dengan 
modus atau siasat yang dibalut dengan iming-iming bantuan sosial, 
alat kesehatan, ataupun alat perlindungan diri.

Berbagai dampak dan kondisi yang tengah terjadi itu, tentunya akan 
menjadi celah yang sangat menggiurkan untuk mempraktikkan politik 
uang. Terutama dengan modus atau siasat yang dibalut dengan 
iming-iming bantuan sosial (bansos), alat kesehatan, ataupun alat 
perlindungan diri. 

Legislasi dan Batasan Implementasi

Aturan terkait larangan dan ketentuan pidana terhadap praktik politik 
uang itu sendiri, sebenarnya dapat ditemukan dalam Pasal 187A 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016).

Dalam pasal tersebut, tertuang ketentuan yang menyatakan 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 
hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
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sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara 
langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar 
tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara 
tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, 
atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 
dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menariknya, pasal tersebut bahkan tidak hanya dikenakan terhadap 
oknum pelakunya saja. Melainkan juga terhadap pemilih yang 
terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
dengan cara menerima pemberian atau janji yang sebagaimana 
dimaksud. Meski begitu, implementasi dari aturan ini sayangnya 
terkendala dan dibatasi dari segi waktu. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, lembaga negara yang diberi 
tugas untuk mengawasi praktik penyelewengan ini, yakni Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimandatkan hanya bisa menindak 
penyalahgunaan wewenang dalam kurun waktu enam bulan, 
sebelum penetapan calon kepala daerah. Begitu pula terhadap tim 
kampanye yang melakukan penyelewengan.

Sementara, jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada kembali 
dilanjutkan, telah teridentifikasi sejumlah petahana yang berpotensi 
maju kembali tengah melakukan penyalahgunaan wewenang 
dengan memberi bantuan selama pandemi COVID-19. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam 
diskusi virtual tertanggal 5 Mei kemarin, bahwa di beberapa 
daerah sudah terjadi modus-modus politik uang berbalut bansos 
yang dibungkus dengan label kepala daerah, logo dan sebagainya. 
Beberapanya, bahkan ada yang dibungkus dengan jargon politik, 
yang tidak mengatasnamakan pemerintah, namun atas diri pribadi 
(mediaindonesia.com 5/05).

Beberapa daerah yang sebagaimana dimaksud, diungkapkan 
oleh salah satu anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam 
kesempatan terpisah. Antaranya di Bengkulu, Riau, Sumatera 
Selatan, Jambi, Lampung, Batam, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Gorontalo, dan Papua (antaranews.com 20/07)

Kini, tahapan pilkada telah dilanjutkan, dan di bulan Agustus ini 
praktik politik uang seharusnya sudah dapat ditindak. Namun, 
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penanganannya tentu tidak semudah seperti dibayangkan. Sebab 
masih terdapat beberapa masalah dan hambatan di lapangan, seperti 
belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. 

Kondisi demikian, tentu menyebabkan masyarakat enggan untuk 
melaporkan praktiknya. Kalaupun ada, mungkin tidak sampai turut 
mengikuti proses hukumnya. Sebab kasus-kasus politik uang, sering 
kali berkelindan dengan isu politik yang kompleks dan melibatkan 
elit-elit lokal. Belum lagi jika dikaitkan dengan proses pembuktian 
dan kendala waktu yang sangat terbatas.

Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Tidak hanya bagi 
Bawaslu, namun juga terhadap segenap penyelenggara pemilu, 
Pemerintah, tidak terkecuali masyarakat sebagai pemilih itu sendiri. 
Untuk itu, dalam melakukan upaya optimal mengatasi praktik 
politik uang, diperlukan sosialisasi yang lebih gencar, dan kerja-kerja 
penyelenggara pemilu yang lebih berlipat, baik dari sisi pencegahan, 
pengawasan, maupun penindakan.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah  -

Dalam melakukan 
upaya optimal 
mengatasi praktik 
politik uang, 
diperlukan sosialisasi 
yang lebih gencar, 
dan kerja-kerja 
penyelenggara 
pemilu yang lebih 
berlipat, baik dari 
sisi pencegahan, 
pengawasan, maupun 
penindakan.

 

Hukum
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Data Pribadi dan Kegentingan Proteksi 
                

Apa yang menjadi milik pribadi, dan apa yang boleh diakses secara 
berulang dan kontinu oleh pihak di luar diri adalah gambaran dari 
perbincangan terkini mengenai data pribadi di ranah digital. Hal 
tersebut juga bercabang ke beragam perbincangan lain, seperti  
komodifikasi serta pengawasan terhadap data pribadi.

Perbincangan serupa pun turut hadir dalam konteks Indonesia. 
Rancangan peraturan yang memberi ketentuan tentang bagaimana 
pelaksanaan pengolahan dan pengendalian data pribadi masih terus 
diformulasikan. Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI) bahkan menyatakan bahwa Rancangan 
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ditargetkan 
akan rampung pada Oktober 2020 (kompas.com, 28/7). 

Pentingnya pengesahan RUU PDP juga didasari oleh besarnya 
pengguna internet di Indonesia. Catatan dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) memperlihatkan bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 
2019 mencapai  115 juta jiwa (penduduk berusia lima tahun ke atas), 
atau sebesar 47,69 persen. Angka tersebut bahkan menunjukkan 
jumlah yang lebih besar ketika merujuk pada laporan Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Jumlah pengguna 
internet di Indonesia, dari laporan APJII tahun 2019, mencapai 
angka 64,8 persen (171,17 juta jiwa).

Lantas, apakah jutaan pengguna internet yang disebutkan itu 
memahami dengan baik pentingnya data pribadi, serta kerugian 
yang bisa ditimbulkan ketika terjadi penyalahgunaan terhadapnya? 

Memahami Data Pribadi

Agar dapat memahami urgensi perlindungan data pribadi, 
pendefinisian terhadapnya lantas tak bisa dilewatkan. Menurut Luci 
Pangrazio dan Neil Selwyn (2018), data pribadi diartikan sebagai 
bagian dari informasi yang bisa mengidentifikasi individu tertentu. 

Politik



Update Indonesia — Volume XIV, No.8 – Agustus 2020 30

Bagian informasi ini meliputi angka, karakter, simbol, gambar, 
gelombang elektromagnetik, sensor, dan suara (Kitchin, 2014 dalam 
Pangrazio dan Selwyn, 2018).

Akan tetapi, apakah informasi yang mampu mengidentifikasi individu 
secara otomatis menjadikannya sebagai sesuatu yang dimiliki individu 
tersebut? Perdebatan dalam mendudukan apa yang menjadi privasi 
atau milik pribadi seseorang lantas penting dihadirkan. Lagipula hal 
ini telah lama hadir dalam skema oposisi biner.

Era Yunani klasik dapat menjadi contoh. Terdapat perdebatan dalam 
menempatkan hukum yang mengikat dalam ranah domestik atau 
rumah tangga (oikos), dan dalam ranah negara kota (polis). Dua 
distingsi itu memang tak dapat langsung dipahami sebagaimana 
dikotomi ranah privat (res privata) dan ranah publik (res publica) 
seperti yang saat ini dipahami. Akan tetapi, perdebatan tersebut 
telah memunculkan tegangan, lantaran aturan dari kedua ranah 
itu seringkali bersinggungan dan menimbulkan polemik (Suryajaya, 
2014).

Hal ini pun masih berlangsung hingga sekarang, dengan apa yang 
dianggap sebagai milik pribadi dalam ruang fisik dan ruang digital. 
Priscilla M. Regan (2002) telah menganalisis distingsi privasi ini dalam 
kedua ruang tersebut, dan mendapati adanya model penyesuaian 
derajat privasi dengan karakter yang berbeda di dalamnya. Hal 
itu lantas menghadirkan sebuah gagasan tentang privasi sebagai 
common good, karena privasi memenuhi prasyarat sebagai nilai 
yang umum, publik, dan kolektif bagi masyarakat (Regan, 1995). 
Maksudnya, seluruh individu diyakini memahami dan mengamini 
privasi dalam taraf tertentu. Privasi juga memberi pengaruh pada 
sistem politik demokratis, serta menjadi nilai kolektif yang ambang 
batas minimalnya digunakan banyak orang.

Pandangan di atas juga berkontestasi dengan pemahaman privasi 
sebagai private good. Dalam buku Privacy and Freedom, Alan 
Westin (1967) mendefinisikan privasi dalam konteks hak individual. 
Terutama sekali yang berkaitan dengan hak untuk mengontrol 
informasi tentang diri orang yang bersangkutan.

Namun, ketika privasi seseorang diintegrasikan secara elektronik, 
ada anggapan yang menyatakan bahwa semua informasi yang 
termuat di dalamnya tidak lagi dapat dimaknai sebagai milik satu 
individu tersebut secara utuh. Sebab, aspek yang membuat 
informasi personal tersebut mampu dikomodifikasi menjadi tidak 
dapat dipisahkan (Mell, 1996 dalam Regan, 2002). 
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Tarikan dari ihwal privasi seperti di atas lantas menghadirkan 
perdebatan lebih lanjut, misalnya mengenai penggunaan data 
pribadi untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan pengawasan. 
Apa yang disebut sebagai dataveillance dan data mining adalah 
kegiatan-kegiatan terkait penggunaan data pribadi yang hari-hari 
ini tetap mengkhawatirkan bagi pengguna internet (Clarke, 1988; 
Bigus, 1996 dalam Regen, 2002).

Penerabasan Data Pribadi: Sebuah Urgensi

Skandal Cambridge Analytica umumnya menjadi titik balik bagi 
banyak orang untuk lebih mengkhawatirkan persoalan data pribadi. 
Menjadi tidak mengherankan karena praktik penyalahgunaan 
itu terjadi pada 87 juta data pengguna Facebook secara global 
(theguardian.com, 11/7/2018). Serupa tapi tak sama, pelanggaran 
data pribadi di Indonesia sebetulnya juga sudah banyak terjadi. 
Disayangkan, masih banyak orang yang menangkap pelanggaran 
tersebut tidak signifikan, karena belum merasakan dampaknya 
secara langsung.

Jejak media massa daring dengan mudah memandu kita untuk 
kembali mengingat kasus-kasus yang mengancam keamanan 
data pribadi pengguna internet Indonesia. Sebagai contoh adalah 
kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia, yang tidak lama 
berselang disambung dengan isu kebocoran Data Pemilih Tetap 
Pemilihan Umum 2014 (cnbcindonesia.com, 12/5; kompas.com, 
22/5). 

Selain penggalian data (data mining) yang keuntungannya hanya 
digapai salah satu pihak, kasus pengawasan (surveillance) yang diikuti 
dengan peretasan akun pribadi juga menjadi bentuk pelanggaran 
data pribadi di Indonesia. Pembobolan pada platform Whatsapp ke 
sejumlah individu, seperti Ravio Patra, adalah fenomena yang juga 
sering terjadi di Indonesia (dw.com, 24/4).

Lantas, dua contoh kasus pelanggaran di atas telah menggambarkan 
secara nyata ancaman pada data pribadi pengguna internet di 
Indonesia. Baik yang berlandaskan pada kepentingan ekonomi, 
maupun yang ditopang oleh kebutuhan untuk mengawasi. Kedua 
hal tersebut akan dibahas secara berurutan di bawah. 

Pada kasus data mining, kerugian seringkali tidak disadari secara 
langsung. Pengguna internet selalu saja ditempatkan sebagai subyek 
alogaritmik yang ‘patut bersyukur’, lantaran dapat mengakses 
beragam informasi dari penyedia layanan internet secara cuma-
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cuma. Padahal, mereka tidak sadar bahwa aktivitas berselancar yang 
dilakukan sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan 
produksi. Agus Sudibyo (2019) menyuarakan kembali gagasan 
tersebut dalam balutan terminologi data as labor. Mengartikan 
bahwa semua informasi yang dihasilkan oleh pengguna internet 
adalah unit yang bisa dipertukarkan untuk mendapat keuntungan 
bagi subyek penghasil informasi tersebut. Oleh karenanya, penyedia 
layanan sudah sepatutnya memberikan insentif kepada pengguna 
internet atas ‘kerja’ yang dijalankan di dalam platform yang tersedia. 
Akhirnya, konsekuensi logis dari gagasan ini juga berpotensi 
memunculkan kelas baru: pemilik dan penghasil data (Sudibyo, 
2019).

Namun, penetrasi ide ‘patut bersyukur’ atas akses gratis yang 
tersedia masih menjadi pemahaman umum yang membuat informasi 
pengguna dianggap sebagai sesuatu yang secara otomatis dimiliki 
perusahaan penyedia layanan internet (data as capital). Oleh 
sebab itu, penggunaan ulang, manipulasi, serta penyebarluasan 
data pada pihak ketiga dianggap sebagai hak dari penyedia layanan 
internet. Intinya, praktik surveillance capitalism menjadi sah untuk 
dilaksanakan pada beragam aktivitas kita di dalam dunia digital. 
Walaupun, praktik ini dianggap bertolak belakang dengan semangat 
demokrasi dan liberalisme yang memperjuangkan hak pekerja 
atas jerih payah mereka untuk bisa mendapatkan hak kepemilikan 
(property rights) yang sebelumnya hanya dimiliki oleh majikan 
(Sudibyo, 2019).

Praktik pengawasan yang tidak dilandasi oleh kepentingan ekonomi 
juga sama mengkhawatirkannya. Pertanyaan terhadap urgensi 
pengawasan selalu saja patut diajukan. Mengapa penting untuk 
mengetahui semua pergerakan individu di dalam, atau bahkan di 
luar, wilayah suatu negara? 

Tulisan ini lantas terbantu dengan logika negatif yang terkonstruksi 
di dalam risk society, yang memiliki titik tekan pada ketakutan dan 
distribusi sosial dari keburukan. Dua poin yang ditekankan itu 
kemudian mendorong munculnya penilaian akan unsafe society, 
kegelisahan berkelanjutan, dan juga dahaga untuk mengetahui lebih 
banyak tentang risiko yang hadir (Ericson dan Haggerty, 1997dalam 
Regan, 2002).

Sayangnya, logika risk society yang mendorong aktivitas pengawasan 
berimbas pada hadirnya keinginan tak tertahankan untuk menggali 
informasi secara terus-menerus pada subyek umum maupun individu 
secara partikular (Regan, 2002). Hal ini membahayakan, karena 
menjadikan limitasi terhadap ‘informasi minimal yang diperlukan’ 

Politik



Update Indonesia — Volume XIV, No.8 – Agustus 2020 33

untuk keperluan mitigasi risiko menjadi tidak hadir secara terang. 
Tak ayal, kondisi tersebut membuat aktivitas pengawasan seakan 
tidak pernah berakhir.

Dua hal yang dibahas di atas mewakili sekelumit dari banyak 
persoalan terkait data pribadi. Peran regulasi lantas sangat dinanti, 
agar bisa memberikan aturan main yang mampu menghadirkan 
keadilan bagi pengguna internet di Indonesia.

Catatan: RUU PDP dan Keamanan untuk Pengguna

Dua kasus di atas memperkuat keyakinan bahwa biarpun tertunda 
oleh pandemi, perjalanan menuju pengundangan RUU PDP harus 
tetap dinanti. Ketentuan yang banyak mengadopsi General Data 
Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa ini sedari awal memang 
bertujuan untuk menjamin hak perlindungan data pribadi warga 
negara.

Akan tetapi, menjadi penting untuk juga menggarisbawahi bahwa 
penegakan hukum saat ketentuan ini sudah diundangkan turut 
berandil besar dalam menentukan kesuksesan negara menghadirkan 
perlindungan bagi data pribadi warga negaranya. Apalagi jika sanksi 
yang ada dalam RUU PDP juga mampu mengimitasi GDPR, di mana 
denda yang dijatuhkan pada pelanggar data pribadi bisa mencapai 
puluhan jutaan euro (ratusan miliar rupiah). 

Akan tetapi, RUU PDP versi Januari 2020 yang didapatkan oleh 
penulis justru memperlihatkan kendurnya upaya pemberian denda 
ini. Bagaimana tidak, denda terbesar yang dalam RUU PDP versi 
Januari 2019 mencapai Rp 100 miliar menyusut menjadi Rp 70 miliar 
saja. Walau ditujukan pada bentuk pelanggaran yang berbeda, 
besaran denda tetap saja menunjukkan keseriusan negara dalam 
memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pemilik data pribadi 
di Indonesia.

Untungnya, ketentuan denda bagi korporasi yang melakukan 
pelanggaran data pribadi tidak mengalami perubahan. Baik yang 
berada dalam RUU PDP versi Januari 2019 (Pasal 77) atau RUU PDP 
versi Januari 2020 (Pasal 66 ayat 3), denda dibuat menjadi maksimal 
tiga kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Niatan baik ini 
tentu perlu dijaga agar tak berubah hingga pengundangannya.

Terkait kasus pengawasan, hak pada pemilik data pribadi juga patut 
untuk terus diperkuat. Sayangnya, terdapat sedikit pergeseran juga 
antara RUU PDP versi Januari 2019 dengan versi Januari 2020. 
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Kata ‘pengintaian’ yang sebelumnya menjadi bagian dari Pasal 13 
RUU PDP versi Januari 2019 menjadi absen pada RUU PDP versi 
Januari 2020 (Pasal 10). Padahal hal ini menjadi penting, mengingat 
praktik ini juga menyasar ke perilaku, lokasi, dan pergerakan pemilik 
data pribadi.

Untuk bisa menghadirkan perlindungan, rasa aman, dan terbebas 
dari praktik penerobosan privasi melalui instrumen pengawasan 
daring, mekanisme larangan lantas penting untuk terus diperkuat 
dalam melindungi pemilik data. Terlebih, salah satu tujuan RUU 
PDP memanglah memberi perlindungan dan jaminan hak dasar 
warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi.

Oleh karena itu, sebaiknya kita secara bersama mengarahkan 
perhatian pada formulasi ketentuan ini, demi terlindunginya 
hak-hak digital kita di masa yang akan datang. Baik itu yang 
berhubungan dengan perlindungan dari eksploitasi data pribadi oleh 
penyedia layanan internet, maupun kepastian keamanan dari tindak 
pengawasan secara daring tanpa adanya landasan yang jelas dan 
benderang.

- Rifqi Rachman -

Penegakan hukum saat 
RUU PDP diundangkan 
turut berandil besar 
dalam menentukan 
kesuksesan negara 
dalam menghadirkan 
perlindungan pada 
data pribadi warga 
negaranya.
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Kerumunan dalam Pendaftaran Paslon Pilkada 2020
 
 

Masih dengan tema pemilihan lokal seperti edisi Update Indonesia 
yang lalu, tulisan kali ini membahas mengenai tahapan pendaftaran 
pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Serentak 2020. Tahapan pendaftaran paslon, sesuai dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (PKPU 
5/2020), akan berlangsung pada 4 – 6 September 2020. Seluruh 
kandidat nantinya akan melakukan pendaftaran dengan mendatangi 
kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah.

Kecemasan yang kemudian timbul dari tahapan ini dilatari 
oleh kenyataan bahwa keterlibatan massa yang ada di momen 
pendaftaran memunculkan risiko yang besar. Sebab pandemi masih 
tetap berlanjut, tanpa pernah menghadirkan kasus harian terbaru 
di bawah angka 1.000 selama bulan Juli 2020 (coronavirus.jhu.edu, 
2020). Di sisi lain, massa dengan muatan politis senyatanya juga 
menghadirkan tantangan tersendiri untuk dikendalikan di momen 
pendaftaran paslon. Terlebih, KPU memiliki kewajiban tambahan 
terkait penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pembahasan 
tahapan pendaftaran paslon menjadi penting untuk diperhatikan 
penyelenggara. Demi terlaksananya proses yang semua skenarionya 
dapat tertangani.

Menengok ke Belakang

Massa menjadi elemen yang selalu hadir dalam proses pendaftaran 
paslon. Pada momen Pilkada Serentak yang sudah lewat, beberapa 
rekam jejak keterlibatan massa dalam tahapan ini masih mudah 
ditemui di portal media daring. Misalnya saja saat Pilkada Serentak 
2015, ketika kerumunan menjadi simbol yang umum ditemui 
saat paslon melakukan pendaftaran. Pilkada Kota Semarang 
dan Pilkada Kabupaten Trenggalek jadi salah satu contoh, yang 
kumpulan massanya bahkan dibarengi dengan antusiasme di sekitar 
tempat pendaftaran paslon (tempo.co, 27/7/2015; merdeka.com, 
28/7/2015).
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Sementara pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta, kerumunan juga turut 
hadir di gedung KPU DKI Jakarta. Hal tersebut semakin riuh dengan 
kehadiran partai politik (parpol) pendukung paslon, yang bahkan 
menghadirkan figur nasional seperti Megawati Soekarnoputri 
(kompas.com, 21/9/2016; detik.com, 23/9/2016).

Tidak berhenti di soal kerumunan. Tahapan pendaftaran calon juga 
diwarnai dengan insiden-insiden yang mengkhawatirkan. Konflik 
menjadi rawan timbul. Misalnya saja insiden kekerasan pada barang 
dan orang yang terjadi pada momentum pendaftaran paslon bupati 
dan wakil bupati di KPUD Jayawijaya, saat rangkaian Pilkada 
Serentak 2018 berlangsung (tempo.co, 9/1/2018).

Ketiga rekam jejak di atas sebetulnya memiliki tarikan yang 
sama: bahwa kehadiran massa dengan kepentingan politis akan 
mempengaruhi berjalannya tahapan pendaftaran paslon di Pilkada 
Serentak. Tahapan tersebut,yang juga akan dilaksanakan dalam 
Pilkada Serentak 2020, lantas tidak bisa terbebas dari rintangan 
yang sama. Lalu,  apa yang menjadi penting untuk dipahami dari 
keberadaan massa politis di tahapan pendaftaran paslon Pilkada 
Serentak 2020?

Perangai Massa Politis

Dalam upaya memaknai massa, kerumunan (crowd) menjadi 
sebuah unit yang bisa dijajaki sebagai pintu masuk. Diskursus terkait 
kerumunan sendiri mahfum dibahas dalam ranah sosiologi, dan 
tulisan ini juga akan merujuk pemaknaan terhadap kerumunan dari 
sana.

McPhail (2007) menyebutkan bahwa kerumunan mengimplikasikan 
sebuah homogenitas aktor dan motif. Lantas, konsekuensi logis 
yang mengikuti homogenitas ialah aksi yang berkelanjutan dan 
inklusif. Selain itu, massa yang berkerumun juga memiliki muatan 
laku politis yang menurut Louis et al. (Lamacchia dan Louis, 2016) 
dilakukan untuk mewakili kelompok, guna memberikan pengaruh 
pada status, kondisi, dan/atau identitas yang yang ada di dalam 
kelompok tersebut.

Dengan nuansa kolektif dalam kerumunan, tak ayal muncul sejumlah 
argumentasi yang mengatakan bahwa individu yang terlibat dalam 
kerumunan menjadi hilang kendali atas proses kognitif yang mereka 
punya, patuh secara membabi buta pada pemimpin karismatik 
beserta sugesti yang dilontarkan aktor tersebut, dan mengimitasi 
aksi di sekitarnya secara tidak sadar. Namun, hal tersebut dibantah 
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McPhail (2007) dengan merujuk pada catatan dari observasi langsung 
dan interviu terhadap kerumunan yang pernah dilakukan. Catatan 
McPhail tidak mendukung tiga argumentasi yang sebelumnya 
disebutkan.

Dalam arti lain, catatan tersebut juga dengan sendirinya membantah 
kehadiran deindividuation, yang oleh Vander Zanden (Neal, 1993) 
didefinisikan sebagai kondisi anonimitas yang relatif. Kondisi tersebut 
memposisikan anggota kelompok merasa tak teridentifikasi, dan 
tindakannya lantas menyaru dengan kerumunan dalam bentuk aksi 
kolektif.

Lantas, elemen aksi kolektif dan potensi anonimitas (walau 
disanggah oleh McPhail) menjadi poin untuk memaknai kerumunan 
dan perangainya. Contoh kasus pendaftaran paslon untuk Pilkada di 
Kabupaten Trenggalek dan Kota Semarang turut mengamini adanya 
hal tersebut. Massa yang berkerumun akhirnya, sesuai dengan 
definisi McPhail, memunculkan suatu homogenitas motif. Dalam 
konteks di dua daerah tadi, motif yang dimaksud tentulah hadir 
dalam bentuk dukungan pada paslon yang mendaftar ke KPUD di 
daerah bersangkutan.

Bagaimana kemudian kerumunan massa itu berkelindan dengan 
kehadiran tokoh seperti Megawati pada momen pendaftaran paslon 
di Pilkada DKI Jakarta?

Senyatanya, selain dipilin dengan definisi dan karakter yang sudah 
dibahas, kerumunan juga memiliki sifat seperti magnet yang lahir 
dari kemampuannya memunculkan penularan emosi (emotional 
contagion). Keberadaan penularan emosi inilah yang kemudian 
menarik individu menjadi bagian dari kerumunan, walau mulanya 
tidak (Blumer, 1946 dalam Neal, 1993).

Penerimaanlah yang menjadikan individu mendukung suatu intensi 
maupun kepentingan yang diajukan kerumunan, dengan tetap 
memiliki potensi untuk menolak intensi dan kepentingan tersebut 
pada derajat yang sama. Hal ini sempat disimulasikan oleh Lv et al. 
(2018) dalam konteks reli politik. Penelitian tersebut menunjukkan 
adanya evolusi laku kerumunan yang dipicu oleh penularan emosi. 
Perubahan gradual ini pada akhirnya mampu menghadirkan state 
of motion dari individu yang melintas (passerby), yang menarik dan 
menjadikannya sebagai bagian dari kerumunan.

Mudahnya, penularan emosi yang memengaruhi orang akan 
menghasilkan pergerakan individu seperti gambar (b). Kondisi 
sebaliknya direpresentasikan melalui gambar (a). Penerimaan ini 
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diukur oleh Lv melalui lima faktor kepribadian manusia: openness, 
conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. 
Kelimanya terhimpun dan disebut sebagai model OCEAN.

  

 

                     (a)                                                             (b)

Sumber: Lv et al., 2018

Lv juga mengatakan, ketika kuantitas massa yang mendukung reli 
kalah jumlah dari orang yang beroposisi, konflik akhirnya menjadi 
riskan untuk terjadi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 
memetakan motif kerumunan dengan segera, agar penyelenggara 
kegiatan yang melahirkan kerumunan bisa terhindar dari konflik. 
Informasi ini menjadi penting untuk menghadapi potensi konflik 
seperti aksi kekerasan dan perusakan yang terjadi di KPUD 
Jayawijaya pada momen pendaftaran paslon untuk Pilkada Serentak 
2018.

Dengan demikian, potensi konflik, anonimitas, dan aksi kolektif 
dalam sebuah kerumunan menjadi elemen yang patut diperhatikan 
dan dipahami dengan baik oleh penyelenggara Pilkada. Karakter 
yang dimiliki kerumunan dan rekam jejak keberadaannya di setiap 
momen pendaftaran paslon dalam Pilkada lantas mendudukkan 
fenomena ini sebagai sesuatu yang nyata dan harus diantisipasi. 
Lebih lagi, faktor pandemi juga kian menambah kerumitan. Sebab, 
ketentuan yang harus diterapkan menjadi tidak berhenti di tata 
pelaksanaan pendaftaran paslon, namun juga pengimplementasian 
protokol kesehatan di tahapan tersebut.

Catatan

Dengan karakteristik kerumunan yang dikemukakan, serta 
kemungkinan-kemungkinan yang mengikuti, urgensi kita untuk 
menaruh perhatian pada tahapan pendaftaran paslon di Pilkada 
Serentak 2020 semakin terpampang jelas. 

Kesempatan untuk mengakomodir pengelolaan kerumunan pada 
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tahap pencalonan pun masih memungkinkan. Sebab, Ketua 
KPU Arief Budiman sempat menyatakan bahwa PKPU tentang 
Pencalonan untuk Pilkada tahun ini masih dalam fase penyelesaian, 
sebelum agenda pendaftaran paslon terlaksana pada awal bulan 
September 2020 nanti. Pernyataan dari Arief tersebut terlontar 
dalam konferensi pers pasca pertemuannya dengan Menteri Dalam 
Negeri Tito Karnavian pada tanggal 30 Juli lalu.

Penting juga untuk digarisbawahi, bahwa PKPU Pencalonan 
nantinya harus dapat mengelola kerumunan dan menerapkan 
protokol kesehatan secara simultan. Atau bahkan KPU dapat sedari 
awal memberikan restriksi agar pendaftaran paslon hanya dihadiri 
oleh massa dalam jumlah terbatas. Jadi, parpol atau gabungan 
parpol tidak hanya berkoordinasi dengan KPUD terkait waktu 
pendaftaran paslonnya. Parpol atau gabungan parpol juga perlu 
mengharmonisasikan rombongan yang akan hadir, di luar perwakilan 
parpol/gabungan parpol dan juga paslon kepala daerah, seperti yang 
diatur dalam Pasal 49 ayat (3) PKPU 6/2020.

Selain itu, PKPU tentang Pencalonan yang akan hadir diharapkan 
juga tetap memberikan ruang gerak untuk ihwal yang bersifat  
sangat teknis. Tujuannya semata-mata agar petugas KPUD tetap 
mempunyai kesempatan merespons kondisi lapangan, utamanya 
yang membutuhkan langkah cepat dan tanggap. Termasuk 
apabila kerumunan hadir dan menarik atensi secara luas, sehingga 
membentuk kelompok massa yang kian membesar saat paslon 
mendaftarkan diri ke KPUD. Tentu kita berharap hal tersebut tidak 
terjadi di luar kendali, apalagi jika sampai memicu kemunculan 
kluster perjangkitan virus yang baru.

- Rifqi Rachman   -
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Polemik Politik Dinasti 
dalam Pilkada Serentak 2020 

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman menyatakan 
tahap pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Serentak tahun 2020 siap akan dilangsungkan pada 9 Desember 
2020 di 270 daerah (tribunnews.com, 5/8). Dari 270 daerah, Pilkada 
akan digelar di 9 Provinsi, 34 di tingkat Kota, dan 224 di tingkat 
Kabupaten.  

Sebelum memasuki tahapan pemungutan suara, tahapan yang 
terdekat ialah pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan 
dilakukan pada tanggal 4-6 September 2020. Jelang tahapan ini, 
publik kembali diramaikan dengan polemik tentang praktik politik 
dinasti. 

Polemik ini muncul ketika nama-nama seperti Gibran Rakabuming 
Raka dan Bobby Nasution yang notabene merupakan anak dan 
menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut serta dalam 
perburuan surat rekomendasi partai politik sebagai tiket untuk ikut 
kontestasi Pilkada di Kota Solo dan Kota Medan. 

Bukan hanya anak dan menantu Presiden, tidak ketinggalan anak 
Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin yakni Siti Nur Azizah yang 
mencoba peruntungannya di Pilkada Tangerang Selatan. Azizah 
akan bersaing dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang 
merupakan keponakan Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai 
Menteri Pertahanan sekaligus juga Ketua Partai Gerindra.

Praktik Politik Dinasti

Politik dinasti bukan hal yang baru, praktik ini telah tumbuh 
subur sejak diterapkannya Pilkada. Beberapa contohnya terjadi di 
Provinsi Banten yang terkenal dengan Dinasti Keluarga Ratu Atut 
Chosiyah. Selanjutnya di Lampung terdapat keluarga Sjachroedin 
ZP, di Sulawesi Selatan ada Keluarga Limpo, di Sulawesi Utara ada 
Keluarga Sarundajang dan di Bangkalan, Madura ada Keluarga Fuad 
Amin. 
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Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam 
Negeri, Djohermansyah Djohan menyebutkan, dalam kurun waktu 
2010-2014, terdapat 61 daerah menerapkan praktik politik dinasti. 
Saat ini, jumlah tersebut bertambah hingga mencapai 117 daerah 
(republika.co, 7/7). 

Hasil penelitian Nagara Institute menemukan, kepala daerah di 
sejumlah wilayah masih terpapar dinasti politik. Dari 514 wilayah 
yang meliputi 33 provinsi, 419 kabupaten, dan 89 kota, 80 wilayah 
(14,78 persen) terpapar dinasti politik. Banten menempati posisi 
teratas dalam daftar lima besar dengan (presentase) 55,56 persen. 
Setelah itu, Kalimantan Timur (36,36 persen), kemudian Jawa 
Timur (35,90 persen), Bali (30 persen), serta Sumatera Selatan 
(27,78 persen). Temuan ini diukur berdasarkan Pilkada dalam tiga 
periode terakhir, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018 (kompas.com, 
17/2). 

Upaya untuk meminimalisasi praktik politik dinasti pernah dilakukan 
saat disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang 
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di Pasal 7 huruf r pada 
beleid itu disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki 
konflik kepentingan dengan petahana. Namun, putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015, menganggap aturan 
yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan 
dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana 
praktik politik dinasti di Pilkada Serentak 2020? Bagian berikut akan 
mengulasnya lebih lanjut.

Gambaran Praktik Politik Dinasti di Pilkada Serentak 2020

Berdasarkan hasil pengamatan di media massa dari tanggal 10 sampai 
dengan 14 Agustus 2020, praktik politik kekerabatan terjadi di 30 
daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 
2020. Di 30 daerah tersebut sebanyak 52 orang bakal calon masih 
memiliki kekerabatan dengan aktor politik di tingkat daerah maupun 
pusat.  

Berdasarkan tingkatan dalam Pilkada, 71.15 % bakal calon akan 
berlaga di tingkat Kabupaten, sebanyak 25% bakal calon di tingkat 
Kota dan 3.85% akan mencoba peruntungannya di tingkat Provinsi. 
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Grafik 1. Persentase Tingkatan Bakal Calon

Dari 52 orang kandidat tersebut dapat dirinci di tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Posisi Kandidat

Berdasarkan status hubungan kekerabatan, ditemukan sebanyak 23 
orang bakal calon merupakan anak dari kepala daerah, yang saat ini 
akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, tokoh 
partai politik, hingga Presiden dan Wakil Presiden. 

Selanjutnya, sebanyak 16 orang bakal calon berstatus sebagai istri 
dari kepala daerah yang saat ini akan habis masa pemerintahannya 
dan mantan kepala daerah. Selain itu, terdapat 9 orang bakal 
calon yang berstatus sebagai adik dari kepala daerah yang saat ini 
akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah hingga 
menteri. 

Politik



Update Indonesia — Volume XIV, No.8 – Agustus 2020 43

Kemudian terdapat juga satu orang berstatus kakak calon kepala 
daerah, satu orang berstatus ayah pimpinan DPRD tingkat 
Kabupaten, satu orang keponakan menteri sekaligus pimpinan partai 
politik, serta satu orang besan dari menteri. 

Tabel 2. Status Hubungan Kekerabatan

Berdasarkan partai pengusung, hingga 14 Agustus 2020, Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai yang 
paling banyak mengusung bakal calon yang memiliki hubungan 
kekerabatan. PDIP mengusung 28 orang bakal calon, diikuti oleh 
Golkar dan PAN masing-masing dengan 23 orang bakal calon. 
Selanjutnya Nasdem dan Demokrat masing-masing mengusung 14 
orang bakal calon, PKB (11), Gerindra (8), PPP (8), Hanura (8), PSI 
(2), Perindo (2), dan Berkarya (2). 

Tabel 3. Partai Pengusung
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Berdasarkan hasil pengamatan di atas, sangat jelas bahwa Pilkada 
2020 akan diwarnai oleh praktik politik dinasti. Praktik ini terjadi 
di tingkat Provinsi, Kota hingga yang paling dominan di tingkat 
Kabupaten. Bahkan praktik politik dinasti yang biasanya hanya diikuti 
oleh aktor politik daerah, kini berkembang dengan mengikutsertakan 
aktor-aktor politik di tingkat pusat dengan keikutsertaan anak 
Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga, pimpinan partai politik. 

Di sisi lain, hasil survei Litbang Kompas pada 27-29 Juli 2020 
menemukan sebagian besar masyarakat tidak mempermasalahkan 
calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dalam 
politik. Survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 69,1 persen 
responden akan memilih calon kepala daerah karena kemampuannya, 
tanpa peduli dia memiliki hubungan dinasti atau tidak dengan pejabat 
publik. Namun, dalam survei ini juga ditemukan bahwa 58 persen 
responden setuju jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga 
pejabat publik maju di Pilkada.

Demokrastisasi tanpa Demokrasi

Demokratisasi menurut Imawan (dalam Haris, 2007) adalah proses 
perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter 
ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Dalam konteks 
Indonesia, Pilkada sejatinya merupakan bentuk demokratisasi di 
tingkat lokal paska runtuhnya rezim Orde Baru.

Tujuannya adalah agar wajah sentralisasi dan otoriterian luntur 
berganti dengan wajah demokrasi yang berkembang hingga ke 
tingkat daerah, sehingga dapat memunculkan pemerintahan yang 
melayani kepentingan masyarakat di daerah. Namun, tujuan 
tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena terjadi praktik 
politik dinasti dalam Pilkada. Berikut penjabaran mengenai dampak 
politik dinasti tersebut. 

Pertama, penyalahgunaan wewenang. Hal ini terlihat seperti dalam 
kasus Ratu Atut Chosiyah di Banten dan Fuad Amin di Bangkalan, 
Madura. Adanya kekuasaan yang terpusat dalam suatu kelompok 
akan memunculkan penyelewengan kekuasaan. 

Kedua, merusak tata birokrasi di daerah. Praktik politik dinasti 
juga akan mengundang persoalan bagi penyelenggaraan birokrasi 
di daerah. Mobilisasi birokrasi akan digunakan untuk menopang 
kepentingan politik dinasti, seperti mengerahkan perangkat 
birokrasi dalam ajang kontestasi politik. Contohnya seperti Pilkada 
Provinsi Banten tahun 2011, dimana ditemukan pembagian sajadah, 
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stiker, dan kalender bergambar Ratu Atut Chosiyah serta uang 
pada sosialisasi pembentukan Desa Siaga Bencana di Patra Anyer 
(kompas.com, 6/9/2011).

Ketiga, praktik politik dinasti juga akan menurunkan kualitas 
demokrasi tingkat lokal. Kompetisi dalam kontestasi politik lokal 
cenderung menjadi tidak sehat. Mobilisasi kekuatan finansial dan 
birokrasi memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam pilkada. 
Ditambah lagi dengan kegagalan partai politik menjadi ruang 
rekrutmen politik yang terbuka dalam proses pengisian jabatan 
politik melalui mekanisme yang demokratis. Hal ini membuat 
sulitnya memunculkan calon-calon pemimpin baru yang terlepas 
dari politik dinasti. 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dinasti politik memiliki 
kecenderungan untuk penyalahgunaan wewenang. Seperti yang 
diungkap oleh Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely”. Sementara demokrasi memperjuangkan 
nilai-nilai kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat dan toleransi, 
yang tanpa hal tersebut demokrasi tidak akan bisa dijalankan.

Kesimpulan

Praktik  politik dinasti masih akan terjadi pada penyelenggaraan 
Pilkada Serentak 2020, bahkan praktiknya berkembang saat ini 
dengan keikutsertaan kerabat dari aktor politik yang memiliki 
pengaruh besar, seperti Presiden dan Wakil Presiden maupun 
Ketua Umum Partai Politik. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa 
kerabat dari Kepala Daerah yang telah habis masa pemerintahannya 
juga lebih banyak yang mendorong estafet kekuasaan demi 
mempertahankan status quo di daerahnya masing-masing. 

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pilkada serempak yang 
akan datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk bekerja secara profesional dan 
intens, guna mengawasi praktik politik dinasti ini.

Langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, mengawasi aliran 
dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari 
keluarga petahana. Hal ini karena adanya kekhawatiran terhadap 
aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kedua, mengawasi secara 
ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Ketiga, 
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melakukan penegakan aturan yang tegas jika ditemukan terjadinya 
pelanggaran.

- Arfianto Purbolaksono   -
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Mengakhiri Kekerasan terhadap 
Perempuan di Tingkat Daerah

 

Upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan harus 
menjadi bagian dari agenda Pemerintah Daerah. Pasalnya, pandemi 
menoreh sisi lain kondisi perempuan yang semakin ringkih dengan 
adanya ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikis 
maupun seksual. Kondisi ini bahkan terjadi di seluruh provinsi di 
Indonesia, seperti yang tergambar dalam Sistem Informasi Online 
Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). 

Sebelum pandemi terjadi, kekerasan terhadap perempuan di berbagai 
daerah memang telah menjadi persoalan keruh. Berdasarkan 
Catatan Akhir Tahun 2020 (CATAHU) oleh Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 
14.719 kasus aduan yang masuk ke lembaga layanan dari berbagai 
daerah sepanjang tahun 2019. Berikut tabel yang menunjukkan 
10 provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) 
tertinggi yang masuk ke lembaga layanan dalam CATAHU 2020.

Tabel 1. Kasus KTP Berdasarkan Provinsi dalam CATAHU 
2020

 

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2020).
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Dari puluhan ribu kasus tersebut, Provinsi Jawa Barat, Provinsi 
Jawa Tengah, dan DKI Jakarta menempati tiga provinsi tertinggi 
dengan aduan kasus yang masuk. Angka tersebut sedikit tidak 
jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang puncaknya diduduki 
oleh Jawa Tengah (2.913 kasus), diikuti dengan DKI Jakarta (2.318 
kasus) dan Jawa Timur (1.944 kasus). Namun, catatan dari Komnas 
Perempuan menunjukkan bahwa tingginya angka kasus belum 
tentu berbanding lurus dengan banyaknya kekerasan yang terjadi. 
Faktanya, provinsi tersebut memang memiliki jumlah ketersediaan 
lembaga pelayanan lebih memadai, yang diikuti dengan kualitas dan 
kapasitas pendokumentasian lembaga. 

Di sisi lainnya, provinsi yang memiliki angka kasus yang rendah justru 
menggambarkan terpuruknya kondisi pelayanan di daerah. Realitas 
di lapangan, banyak provinsi belum memiliki lembaga pengada 
layanan sebagai tempat korban untuk mengadukan kasus mereka, 
kemudian masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap lembaga 
yang ada maupun perasaan tidak aman ketika melapor. Kondisi 
ini menjadikan perempuan masih terjebak dalam kehidupan yang 
tidak aman karena kasus terus meningkat, tetapi tidak berbanding 
lurus dengan upaya perlindungan maupun penanganan. Di berbagai 
daerah, fenomena kekerasan ini menjadi amat tak terpisahkan 
dengan isu sosial di masyarakat.

Provinsi dengan Kerentanan terhadap Kekerasan Tertinggi

Pada masa pandemi, kompleksitas isu kekerasan terhadap perempuan 
semakin rumit. Keterancaman kesejahteraan perempuan di masa 
pandemi semakin tinggi seiring meningkatnya kasus kekerasan 
dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual bahkan ekonomi. Hal 
ini dapat terlihat dari jumlah kasus kekerasan yang dihimpun dalam 
SIMFONI PPA. Per 12 Agustus 2020, dari keseluruhan 8.457 
kasus, sebanyak 78.7 persen (6.655 kasus) dialami oleh perempuan. 
Sejauh ini, kelompok usia korban yang paling tinggi ialah usia 13-17 
tahun (32.9 persen) dan 25-44 tahun (25.6 persen). 

Selain itu, SIMFONI PPA juga menunjukkan sebaran perempuan 
korban kekerasan di seluruh provinsi. Secara umum, Provinsi Jawa 
Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan memiliki jumlah kasus 
kekerasan tertinggi,  dengan jumlah korban mencapai 795 korban, 
769 korban, dan 717 korban secara berurutan. Berikut tabel 
yang menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah perempuan korban 
kekerasan tertinggi di masa pandemi.
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Tabel 2. 10 Provinsi dengan Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan Berdasarkan SIMFONI PPA

 

Sumber: SIMFONI PPA (2020).

Dari sumber yang sama pula, jenis kekerasan paling tinggi ialah 
kekerasan seksual dengan 3.465 kasus. Kemudian, diikuti dengan 
kekerasan fisik (3.322 kasus), kekerasan psikis (2.607 kasus), dan 
penelantaran (914 kasus). Berdasarkan data ini, tidak bisa diabaikan 
bahwa terdapat ancaman kekerasan yang dialami oleh korban dalam 
bentuk kekerasan ekonomi. Apalagi, dengan konteks pandemi saat 
ini yang penuh dengan tekanan ekonomi akibat dari pengurangan 
penghasilan, penambahan pengeluaran atau kehilangan pekerjaan. 

Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan survei daring mengenai 
perubahan dinamika rumah tangga pada masa pandemi yang 
dilakukan oleh Komnas Perempuan (2020), faktor ekonomi menjadi 
salah satu pemicu tekanan yang berujung pada bentuk kekerasan 
terhadap perempuan. Survei terhadap 2.285 responden yang 
banyak diikuti oleh perempuan usia 31-50 tahun dari 34 provinsi 
tersebut, menemukan bahwa ketegangan relasi dengan pasangan di 
rumah tangga lebih banyak terjadi pada responden dengan kriteria 
pendapatan di bawah 5 juta rupiah, pekerja informal maupun yang 
memiliki lebih dari 3 anak. 

Peliknya situasi di atas sayangnya tidak berbanding lurus dengan 
pemenuhan akses layanan. Seperti  yang  telah  dipaparkan 
bahwa angka terlapor kekerasan terhadap perempuan belum 
menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebabnya, 
banyak korban tidak melakukan pengaduan terhadap lembaga 
layanan. Berdasarkan survei daring di atas, sebagian besar 
responden yang mengalami kekerasan lebih cenderung diam 
saja atau memberitahukan kepada kerabat atau rekan terdekat. 
Sedangkan, hanya 9.8 persen yang melaporkan kepada lembaga 
yang memberikan layanan pengaduan. 
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Terhambatnya akses layanan juga terkait dengan informasi yang 
kurang merata. Pelbagai informasi mengenai layanan pengaduan 
sampai pendampingan belum dapat tersebar secara optimal. 
Di tingkat individu maupun rumah tangga, perbekalan untuk 
mengantisipasi risiko kekerasan nyatanya masih kurang memadai 
disebabkan sebagian besar masyarakat belum menyimpan 
informasi mengenai layanan pengaduan terkait kekerasan terhadap 
perempuan. 

Belum lagi, banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam 
mengakses layanan pengaduan karena kendala sarana dan prasarana 
teknologi, seperti gawai maupun laptop, beserta infrastruktur 
pendukung (internet). Kesulitan ini tentu akan memperburuk situasi 
rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki hambatan 
ekonomi akibat pengurangan penghasilan di masa pandemi. 

Apalagi, masyarakat di Indonesia masih amat terkendala dengan 
ketimpangan infrastruktur teknologi yang masih terdapat di 
sana-sini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran Indeks 
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK tahun 
2018) terkait dengan akses infrastruktur, penggunaan maupun 
keahlian. Berdasarkan indeks tersebut, masih ada provinsi yang 
masuk dalam kategori pembangunan teknologi paling rendah, seperti 
Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. 

Mendesak Peranan Daerah 

Melihat kondisi di atas, tantangan Pemerintah Daerah amat besar. 
Belum lagi, setiap daerah tentu memiliki karakteristik kerentanan 
kasus yang berbeda-beda. Misalnya, berdasarkan catatan lembaga 
Women Crisis Center (WCC) Rifka Annisa, selain kekerasan 
dalam rumah tangga, risiko kekerasan yang terjadi di Yogyakarta 
menyentuh aspek daring, yakni kekerasan berbasis gender online. 
Dari 279 kasus yang mereka himpun dari Januari hingga bulan Mei 
2020, pola tersebut ditemukan.

Di daerah lain, seperti Lampung, kasus perdagangan orang 
(trafficking) dengan tujuan seks komersial menjadi ancaman 
yang mengerikan. Seperti pada kasus pelecehan seksual yang 
dilakukan oleh DA, seorang petugas Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, 
pun diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak. Kondisi 
ini menunjukkan bobroknya institusi yang diharapkan memberikan 
layanan rehabilitasi kepada korban kekerasan. 
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Catatan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), 60 persen responden unit P2TP2A di berbagai 
daerah memang bermasalah secara struktural. Permasalahan 
tersebut diakibatkan berbagai  polemik standar pelayanan yang belum 
memadai, sumber daya yang tidak profesional, minimnya jumlah 
pekerja sosial dan praktisi profesional lainnya, serta permasalahan 
anggaran dan infrastruktur. Mirisnya, hal tersebut berujung pada 
tindakan penyelewengan maupun pelanggaran di tingkat daerah, 
seperti yang terjadi di Lampung Timur. 

Beberapa kasus di atas, ikut mempertanyakan kembali bagaimana 
Pemerintah Daerah menunaikan perannya untuk mengentaskan 
persoalan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
setiap provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan pecegahan 
kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup daerah dan level 
di bawahnya, memastikan ketersediaan layanan rujukan lanjutan 
bagi perempuan korban kekerasan maupun melakukan penguatan 
dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan 
perempuan di tingkat provinsi.

Implementasinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 5 
tahun 2010 (yang kemudian diganti dengan Permen PPPA Nomor 
4 Tahun 2018), Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) PPA di tingkat daerah untuk memberikan 
layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan 
kasus, penampungan sementara, mediasi, maupun pendampingan 
korban. 

Di sini, Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang tegas 
untuk merespons situasi kerentanan terhadap kekerasan di 
daerah masing-masing. Hal pertama yang harus dilakukan adalah 
melakukan evaluasi lembaga penyedia layanan di bawah Pemerintah 
Daerah, baik dari segi struktur, sistem standar, sumber daya maupun 
anggaran. Konteks pandemi saat ini menyibak realitas bahwa unit 
tersebut membutuhkan perbaikan dari segi standar operasional 
yang mendukung perbaikan di sisi lainnya. 

Kemudian, Pemerintah Daerah pun harus memiliki inisiatif yang 
jelas untuk melakukan pencegahan kekerasan di tingkat daerah. 
Sosialisasi secara masif mengenai pencegahan risiko kekerasan dan 
manajemen risiko kekerasan dapat diintegrasikan dengan program 
sosial lain yang ditujukan kepada keluarga dan anak. Dengan integrasi 
tersebut, diharapkan agar Pemerintah Daerah mampu mengemban 
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perannya untuk menekan risiko kekerasan terhadap perempuan 
sesuai dengan pemenuhan wewenangnya.

- Nopitri Wahyuni  -

Pemerintah Daerah 
harus berkomitmen 
terhadap perlindungan 
terhadap risiko 
kekerasan terhadap 
perempuan mulai dari 
pencegahan kekerasan 
sampai penguatan 
kelembagaan penyedia 
layanan.  
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New Normal of Inclusivity : Pemulihan Sosio-Ekonomi 
bagi Penyandang Disabilitas

 

Para penyandang disabilitas juga teramat pelik menghadapi imbas 
krisis sosio-ekonomi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Mulai 
dari kehilangan pekerjaan, peliknya dalam mencari pekerjaan baru 
maupun stigma dan diskriminasi. Kondisi ini kian menambah ganjalan 
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas pada masa pandemi. Pada 
situasi pembatasan sosial yang telah diterapkan, kompleksitas krisis 
sosio-ekonomi tersebut malah semakin runyam. 

Belum lagi, adanya perbedaan pengalaman yang dialami oleh 
penyandang disabilitas maupun non-disabilitas membuat dampak 
yang dihadapi mungkin lebih buruk. Sebabnya, para penyandang 
disabilitas masih berada pada tingkat bekerja yang rendah, kondisi 
kerja yang belum memadai, serta perlindungan sosial yang masih 
minim (International Labour Organization, 2020).

Dampak negatif COVID-19 terhadap penyandang disabilitas 
tersebut setidaknya tergambar dalam survei yang dilakukan oleh 
Jaringan Difabel Indonesia pada rentang 10-24 April 2020 lalu. 
Survei yang berhasil menjaring 1.683 responden dari pelbagai ragam 
disabilitas di 216 kabupaten/kota dan 32 provinsi tersebut, juga 
menggambarkan dampak ekonomi yang amat serius, baik kehilangan 
pekerjaan maupun penurunan pendapatan. 

Pada konteks kehilangan pekerjaan, proporsi responden perempuan 
lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sekitar 21 persen perempuan 
penyandang disabilitas tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan 
dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 16 persen. 

Kemudian, pada sisi penurunan pendapatan, angkanya lebih 
kompleks lagi. Sekitar 86 persen responden atau sekitar 1.447 
penyandang disabilitas yang bekerja telah mengalami pengurangan 
pendapatan berkisar 50-80 persen selama pandemi. Bahkan, 
kerentanan tersebut lebih tinggi pada kelompok disabilitas ganda.
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Berdasarkan sektor pekerjaan, sektor informal tentu terdampak 
lebih keras. Para penyandang disabilitas yang bekerja pada usaha 
perdagangan, bertani, jasa maupun pekerja lepas mengalami 
penurunan pendapatan yang tinggi, dengan kisaran 51 persen 
responden mengalami penurunan sekitar 50-80 persen. Pada sektor 
formal, hanya 20 persen responden yang mengalami penurunan 
pendapatan sekitar 50-80 persen. 

Survei tersebut juga menangkap kerentanan penyandang disabilitas 
lansia dan disabilitas yang hanya mengenyam pendidikan dasar. 
Sebesar 100 persen atau sekitar 23 orang yang berada pada rentang 
usia 60 tahun ke atas mengalami penurunan pendapatan yang 50 
persen di antaranya hingga mencapai 50-80 persen. Kemudian, 
lebih dari 90 persen dari total responden dengan latar belakang 
pendidikan dasar maupun yang tidak sekolah, mengalami penurunan 
pendapatan lebih curam ketimbang kelompok yang berpendidikan 
lebih tinggi.

Uraian survei di atas menunjukkan bahwa dampak penurunan 
pendapatan maupun kehilangan pekerjaan tersebut sangat rentan 
terjadi pada kelompok penyandang disabilitas dengan berbagai 
kriteria. Kelompok disabilitas ganda dilaporkan mengalami 
kerentanan tinggi, begitu pula dengan para penyandang disabilitas 
di sektor informal, penyandang disabilitas perempuan, para pekerja 
disabilitas yang berusia di atas 60 tahun, maupun para pekerja 
disabilitas yang memiliki tingkat pendidikan dasar (paling tinggi 
SMA) dan tidak sekolah. Sebenarnya, sejauh apakah kerentanan 
tersebut menerpa para penyandang disabilitas?

Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Pada situasi non-krisis pun, para penyandang disabilitas menghadapi 
kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas pada 
dunia kerja. Secara keseluruhan, populasi penyandang disabilitas 
di Indonesia mencapai 30,4 juta penduduk menurut Survei Sosial 
Ekonomi Nasional tahun 2018.   Pada sisi ketenagakerjaan, data dari 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2017, penduduk 
usia kerja disabilitas di Indonesia berada pada angka 21,9 juta orang, 
dan 10,8 juta di antaranya telah bekerja. Dengan kata lain, kira-kira 
50 persen lebih masih belum memiliki pekerjaan, dengan catatan 
data tersebut diambil kurang lebih empat tahun yang lalu.

Lebih lanjut, sekalipun Pemerintah telah menerbitkan peraturan 
mengenai kuota disabilitas agar terserap di dunia industri, banyak 
perusahaan belum mampu menerapkannya secara penuh. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas, terdapat kewajiban mempekerjakan 
penyandang disabilitas dengan porsi 1 persen pada perusahaan 
swasta dan 2 persen untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
(BUMN/D). Namun, data dari Sistem Wajib Lapor Kementerian 
Ketenagakerjaan pada tahun 2018, dari jumlah tenaga kerja yang 
dilaporkan oleh 440 perusahaan (237 ribu orang), pekerja dengan 
disabilitas di sektor formal masih berada pada kisaran 2.851 orang 
atau sekitar 1,2 persen.

Di situasi krisis, penyandang disabilitas mengalami kerentanan 
ganda. Perlu diketahui bahwa dengan ragam disabilitas yang ada, 
mulai dari disabilitas fisik, mental, intelektual maupun sensorik, 
pengalaman kerentanan akan berbeda satu sama lain, apalagi bila 
dikaitkan dengan dunia kerja. Misalnya, pada situasi pekerjaan yang 
memang membutuhkan tatap muka maupun kontak fisik, adanya 
pembatasan sosial akan sangat memengaruhi kondisi penghasilan 
mereka. Begitupun pada sektor formal, ancaman kehilangan 
pekerjaan dengan dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun 
dirumahkan tak kalah menghantui para pekerja dengan disabilitas. 

Survei yang dipaparkan di awal pun berupaya menangkap 
persoalan ketahanan ekonomi para penyandang disabilitas. Hampir 
keseluruhan responden melaporkan bahwa mereka tidak memiliki 
simpanan maupun orang lain yang dapat diandalkan (94,36 persen). 
Hanya sekitar 2,37 persen responden yang mampu bertahan dengan 
simpanan dan sisanya memiliki orang lain yang mampu diandalkan. 
Selain untuk bertahan hidup dengan kebutuhan pokok sehari-hari, 
ketiadaan simpanan ini juga sangat berpengaruh bagi mereka yang 
memiliki beban kredit maupun perputaran modal usaha bagi yang 
memiliki usaha. 

Dengan kondisi di atas, tantangan yang harus dihadapi oleh para 
penyandang disabilitas di sektor informal mencakup dua aspek. 
Pertama, tantangan pada masa krisis tentunya perihal bagaimana 
mendorong kemampuan masyarakat agar dapat berhadapan dengan 
masa krisis melalui pemenuhan kebutuhan pokok. Pada konteks ini, 
perbedaan biaya hidup kelompok masyarakat dengan disabilitas 
dengan non-disabilitas, terutama terkait dengan kebutuhan 
pemenuhan layanan kesehatan dan aspek geografis, juga menjadi 
pengeluaran yang amat berat pada situasi krisis. 

Kedua, tantangan untuk menyediakan dukungan bagi pekerja pada 
sektor informal dalam bentuk akses kredit maupun kesempatan 
usaha lainnya. Pernyataan ini jelas mendukung upaya-upaya 
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optimalisasi mekanisme perlindungan sosial yang bersifat protektif 
maupun transformasi untuk mendorong pemerataan kesempatan 
ekonomi.

Secara protektif, bantuan sosial sebagai respons dampak sosio-
ekonomi COVID-19 yang melingkupi komponen disabilitas ialah 
Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut ditujukan 
pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan 
dengan catatan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS). Anggota keluarga dengan disabilitas yang telah 
terdaftar dalam program bantuan tunai bersyarat tersebut akan 
mendapatkan besaran bantuan mencapai Rp200.000 per bulan 
dengan durasi bantuan dari bulan April hingga Desember 2020. 
Di luar PKH, bantuan sosial yang ada masih bersifat general untuk 
mencakup masyarakat yang memang rentan miskin maupun miskin. 

Sayangnya, berbagai persoalan pada tahapan  penerapan 
menorehkan catatan rumit mengenai ketidaktepatan sasaran 
penerima manfaat. Berdasarkan DTKS yang diperbaharui secara 
masif pada tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas sekaligus 
terdaftar dengan status kesejahteraan 40 persen terendah mencapai 
1.171.484 penduduk. Namun, catatan dari data penyaluran bantuan 
sosial PKH Kementerian Sosial per bulan Mei 2020, jumlah 
penerima manfaat yang masuk komponen disabilitas masih berada 
pada kisaran 118.046 penduduk.

Data tersebut menjadi selaras dengan survei di awal pada aspek 
penerimaan mengenai program jaring pengaman sosial. Ketika 
berbicara tentang pengetahuan dan akses terhadap program 
jaring pengaman  sosial, sebesar 13,03 persen yang mengaku 
telah menerima PKH. Lainnya, 35,40 persen responden telah 
mendapatkan subsidi listrik, 11,36 persen mendapatkan Program 
Sembako, dan 4,53 persen yang menerima Bantuan Langsung 
Tunai. Dengan persoalan tersebut, cakupan jaringan pengaman 
sosial ternyata belum mampu mengakomodasi kelompok rentan 
secara ekonomi pada kelompok disabilitas.

Minimnya data terpilah mengenai disabilitas di dunia kerja maupun 
bantuan sosial juga berpengaruh terhadap penentuan penerima 
manfaat bantuan sosial pada masa pandemi. Bahkan, data yang 
dikumpulkan saat ini masih bertumpu pada inisiatif jaringan 
masyarakat sipil yang memang memiliki fokus pada disabilitas. 
Pada situasi krisis, carut-marut pendataan tersebut malah menjadi 
bumerang yang mengaburkan konteks kerentanan sosio-ekonomi. 
Hal ini pulalah yang  mengakibatkan banyak bantuan sosial belum 
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sampai pada kelompok masyarakat sasaran yang benar-benar 
membutuhkan.

Apa yang Bisa Dilakukan

Seiring dengan adanya relaksasi pembatasan sosial yang telah 
dilakukan, Pemerintah bergiat untuk mendengungkan wacana 
pemulihan sosio-ekonomi masyarakat. Beberapa program pemulihan 
ekonomi dilakukan dalam bentuk dukungan bagi dunia usaha, baik 
kepada industri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 
BUMN (Kementerian Keuangan, 2020). Namun, terdapat hal-hal 
yang perlu dicatat untuk mengikutsertakan konteks disabilitas dalam 
agenda pemulihan sosio-ekonomi.

Pertama, pemulihan sosio-ekonomi harus sejalan dengan komitmen 
pemerintah untuk melakukan pendataan terkait disabilitas. Pada 
aspek ketenagakerjaan, penting untuk menyediakan data mengenai 
pekerja disabilitas pada sektor formal dan informal maupun para 
pekerja dengan disabilitas yang terdampak pandemi. Kemudian, 
pada aspek sosial, pentingnya pendataan kelompok penerima 
manfaat disabilitas pada jaring pengaman sosial juga diperlukan 
untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan 
kerangka yang telah lebih dahulu dikemas. 

Kemudian, sejalan dengan upaya penyediaan data dan agenda 
pemulihan ekonomi oleh Kementerian Keuangan, adanya stimulus 
kredit yang diberikan kepada UMKM juga harus mampu menangkap 
gambaran profil penyandang disabilitas yang memiliki usaha 
maupun kesempatan-kesempatan untuk membuka usaha baru bagi 
disabilitas. Hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan membuka 
ruang informasi seluas-luasnya mengenai akses kredit di berbagai 
level di tingkat RT/RW maupun desa/kampung serta penggunaan 
media informasi digital. 

Terakhir, pelibatan disabilitas dalam berbagai inisiatif maupun 
pelatihan (usaha dan keterampilan lainnya) sangat diperlukan untuk 
mendukung pemulihan sosial dan ekonomi. Salah satu komitmen 
khusus pada isu ini telah dituangkan dalam bentuk program Sheltered 
Workshop Peduli oleh Kementerian Sosial. Hal ini perlu didukung 
dan terus disosialisasikan sembari menggaet kolaborasi yang matang 
dengan pihak swasta maupun jaringan masyarakat sipil. Dengan 
demikian, agenda inklusif ini dapat terus mendorong kelompok 
penyandang disabilitas untuk terus beradaptasi dan berdaya pada 
saat pandemi maupun jelang waktu yang akan datang. 

- Nopitri Wahyuni  -

Sosial

Pemulihan sosio-
ekonomi bagi 
penyandang disabilitas 
harus terus dilakukan 
dalam bentuk 
pemberian bantuan 
sosial dan kesempatan 
ekonomi secara inklusif 
melalui kolaborasi 
berbagai pihak.    
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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.

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 
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Profil Institusi

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 mingguan 
(Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam 
bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan 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
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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.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter 
dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan 
dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan 
ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait 
moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai 
tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN 
dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan 
pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip 
kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu 
dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan 
kesejahteraan di Indonesia. 

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 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Program Riset
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.

Program Riset
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Program Riset

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

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 adalah: 
(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 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 
yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
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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.

Program Riset
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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) sangat penting untuk 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 medium 
yang paling efektif untuk kampanye.

Survei Bidang Politik
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EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.

Evaluasi Kegiatan
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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 merespons 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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