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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi September 2020 mengangkat laporan utama 
mengenai pelanggaran sejumlah bakal calon dalam tahapan pendaftaran 
bakal pasangan calon (bapaslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. 
Pelanggaran dalam tahapan ini karena adanya kerumunan massa yang 
mestinya dihindari malah diorganisir, demi menumbuhkan citra calon kepala 
daerah yang memiliki dukungan kuat. Dari sana terlihat, bahwa protokol 
kesehatan yang ada di PKPU 6/2020 jo PKPU 10/2020 tidak mampu menjadi 
instrumen antisipatif penyelenggaraan Pilkada di masa krisis kesehatan.

Di bidang ekonomi Update Indonesia membahas tentang analisis kebijakan 
stimulus ekonomi terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) pasca merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, 
kami membahas tentang implikasi pandemi COVID-19 terhadap sektor 
ekonomi pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang keberlanjutan 
penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah peningkatan penyebaran virus 
COVID-19. Hal ini akan sangat tergantung dari kedisiplinan masyarakat, 
kepatuhan paslon dan kesiapan penyelenggara terhadap protokol 
kesehatan. Selain itu, kami membahas tentang Revisi Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 1 September 2020. 
Terdapat beberapa hal yang setidaknya patut dikhawatirkan dalam proses 
pembentukannya. Salah satunya terkait proses pembahasannya yang telah 
mencetak rekor terbaru dalam sejarah pembentukan perundang-undangan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pemanfaatan sistem 
elektronik pemerintah yang telah membawa dampak positif di masa pandemi 
COVID-19. Sejumlah layanan publik pun kini dapat diakses secara daring. 
Kendati demikian, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya sejumlah 
layanan publik yang masih harus tertunda dan juga menjadi persoalan 
yang harus dipecahkan lantaran sistem kerja sif tidak sepenuhnya efektif. 
Selain itu, kami juga membahas tentang polemik isu kebangkitan PKI. Isu 
ini menjadi komoditas politik yang dipropagandakan oleh individu atau 
kelompok tertentu demi memenuhi kepentingan politiknya. 
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Di  bidang  sosial,  Update Indonesia  mengangkat  tentang  
pentingnya  akurasi  data  COVID-19  menjadi  prioritas  
Pemerintah  Pusat   dan Daerah. Hal ini bertujuan agar 
pengambilan kebijakan di masa COVID-19 dibuat setepat-
tepatnya mendekati kebutuhan publik. Selain itu, kami 
membahas tentang kebijakan bantuan langsung tunak untuk 
para pekerja formal selama pandemi COVID-19. Lebih jauh, 
kami juga membahas tentang potret layanan kesehatan seksual 
dan reproduksi yang rentan di tengah pandemi COVID-19.

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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Massa dan Ancaman Kesehatan Pilkada 2020 
  

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang dalam posisi tidak 
diuntungkan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
2020 di kondisi luar biasa seperti sekarang justru ikotori, pertama 
sekali, oleh para calon peserta. Padahal, kepentingan elektoral 
pesertalah yang sesungguhnya diakomodir oleh KPU.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (PKPU 
6/2020), menjadi salah satu catatan upaya pengakomodiran itu. 
Bahkan, ketentuan ini juga sudah direvisi melalui PKPU 10/2020. 
Perbaikan semata-mata dilakukan untuk menjamin pelaksanaan 
Pilkada yang mampu meminimalisir potensi penularan Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19).

Namun, tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) 
justru mempertontonkan fakta lain. Kerumunan massa yang 
mestinya dihindari malah diorganisir, demi menumbuhkan citra 
calon kepala daerah yang memiliki dukungan kuat. 

Dari sana terlihat, bahwa protokol kesehatan yang ada di PKPU 
6/2020 jo PKPU 10/2020 tidak mampu menjadi instrumen antisipatif 
penyelenggaraan Pilkada di masa krisis kesehatan. Ancaman 
hadirnya kerumunan massa juga masih berlanjut di tahapan 
penetapan pasangan calon (paslon) dan kampanye.

Risiko Kerumunan Massa

Dalam publikasi Update Indonesia edisi Agustus 2020,1 penulis 
sempat menyinggung soal kerumunan, khususnya yang berkaitan 
dengan potensi kehadirannya dalam tahap pendaftaran bapaslon. 
Potensi ini sebetulnya sudah berusaha ditekan oleh KPU lewat 
protokol kesehatan di PKPU 6/2020 jo PKPU 10/2020.

1 Tulisan berjudul ‘Kerumunan dalam Pendaftaran Paslon Pilkada 2020’ dapat dibaca 

selengkapnya pada rubrik Update Indonesia (Volume XIV, No. 8 – Agustus 2020) di laman 

www.theindonesianinstitute.com

Laporan Utama
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Hal  tersebut menjadi genting, karena kerumunan mampu 
menularkan emosi yang berimbas pada kemungkinan peningkatan 
kuantitas massa secara kontinu selama kerumunan tersebut aktif 
berkegiatan (Blumer, 1946 dalam Neal, 1993; Lv et al, 2018).

Namun, risiko kerumunan bukan hanya di soal keberadaannya. 
Kerumunan massa dalam agenda elektoral seringkali juga sengaja 
dipersiapkan dan dibentuk. Salah satunya untuk terlibat dalam 
strategi kekerasan yang ditujukan untuk mengancam oposisi. Hal 
ini, misalnya, akan mempengaruhi partisipasi pemilih di suatu 
wilayah (Klopp dan Zuern, 2007: 137).

Mueller (2008) bahkan menjelaskan bahwa kemunculan massa 
dengan kekerasan yang terlihat spontan sebetulnya juga dilatari 
oleh kepentingan elit pada konstituennya. Baik itu untuk memikat, 
mempolitisasi,  dan memobilisasi konstituten yang lebih besar.

Lantas, munculnya kerumunan massa menjadi membahayakan. 
Interaksi fisik, yang sangat dihindari dalam kondisi pandemi, malah 
akan semakin parah ketika berlangsung dalam situasi massa yang 
panas. Kondisi itu idealnya harus bisa diantisipasi pada tahapan yang 
masih menghadirkan aktivitas temu wajah massa secara langsung.

Pelanggaran di Tahap Pendaftaran Calon

Asumsi tentang potensi kehadiran massa sayangnya terverifikasi 
pada masa pendaftaran bapaslon Pilkada 2020, 4 hingga 6 
September lalu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di 
laman resminya mencatat ada 243 pelanggaran yang dilakukan oleh 
bapaslon terkait dengan hadirnya kerumunan massa.

Bapaslon yang diduga melakukan pelanggaran berasal dari beragam 
daerah. Daerah-daerah itu diantaranya seperti Kabupaten 
Pahowatu, Kota Surakarta, dan Kota Bukittinggi. Dengan ragam 
dugaan pelanggaran mulai dari arak-arakan massa, pendukung tidak 
menggunakan masker, hingga pelaksanaan konser musik (Kompas, 
5/9; Media Indonesia, 5/9; republika.co.id, 6/9; suara.com, 7/9).

Kementerian Dalam Negeri kemudian memberi respons dengan 
mengirimkan 72 surat teguran kepada kepala daerah yang di 
daerahnya diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal 
tersebut disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam agenda 
evaluasi tahapan Pilkada 2020, bersama Komisi II Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), KPU, Bawaslu, dan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 10 September lalu.

Laporan Utama
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Apa yang terjadi di momen pendaftaran adalah pelanggaran 
terhadap beberapa ketentuan. Dari segi administratif, kerumunan 
massa yang timbul telah melanggar ketentuan PKPU 6/2020 jo 
PKPU 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Masa Bencana 
Nonalam COVID-19.

Pasal 49 Ayat (3) PKPU 6/2020 telah mengatur bahwa yang 
diperbolehkan untuk hadir saat bapaslon melakukan pendaftaran 
hanyalah ketua dan sekretaris atau sebutan lain, gabungan partai 
politik pengusul, dan bapaslon atau bapaslon perseorangan.

Terlepas dari ketentuan administratif, kerumunan di masa 
pendaftaran calon juga diduga melanggar peraturan lain. Misalnya, 
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Inpres 6/2020) tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Inpres 6/2020 salah satunya mengatur bahwa pihak yang 
melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan akan 
diberikan sanksi. Dimulai dari teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, 
denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara 
penyelenggaraan usaha.

Tidak hanya berhenti di kerumunan massa. Dugaan pelanggaran 
protokol kesehatan juga hadir karena sejumlah bapaslon yang positif 
COVID-19 tetap mendaftarkan dirinya secara langsung (republika.
co.id, 7/9). Jelas, hal itu melanggar Pasal 50A ayat (4) PKPU 
10/2020, yang tidak memperkenankan calon positif COVID-19 
hadir ke kantor KPUD.

Catatan calon yang positif COVID-19 pun cukup mengkhawatirkan. 
Setelah jumlahnya mencapai 60 jiwa saat dilaporkan KPU dalam 
agenda evaluasi 10 September lalu, informasi paling mutakhir 
memperlihatkan adanya penambahan 3 orang calon yang juga 
terjangkit COVID-19 (republika.id, 16/9).

Kekhawatiran ini masih berlanjut. Sebab, agenda penetapan 
paslon di 23 September 2020 juga berpotensi besar menghadirkan 
kerumunan massa. Diikuti dengan masa kampanye yang dimulai 
dari tanggal 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Apa yang Salah?

Sudah banyak catatan yang diberikan berbagai pihak dalam 
merespons fenomena kerumunan massa di tahapan pendaftaran 
calon Pilkada 2020. Mulai dari persoalan minimnya sosialisasi dan 

Laporan Utama
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koordinasi antar para pemangku kepentingan, hingga ihwal tidak 
adanya sanksi tegas bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan.

Mendagri Tito Karnavian sempat memaparkan dua kemungkinan 
yang membuat massa berkerumun di waktu pendaftaran 
bapaslon. Pertama adalah unjuk kekuatan. Pengandaian pertama 
ini memposisikan  bapaslon sebetulnya memahami larangan 
berkerumun yang ada di PKPU 6/2020 jo PKPU 10/2020. 
Sayangnya, niatan untuk unjuk kekuatan mengungguli kewajiban 
mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, kemungkinan kedua menempatkan bapaslon sebagai 
pihak yang belum terpapar informasi mengenai protokol kesehatan 
di Pilkada 2020. Inilah yang kemudian diarahkan oleh Mendagri 
ke persoalan sosialisasi peraturan yang kurang maksimal oleh 
penyelenggara.

Poin kedua dari analisis Mendagri memicu pertanyaan lebih lanjut. 
Bagaimana mungkin peserta yang ‘dengan niatan sungguh-sungguh’ 
berkompetisi di Pilkada 2020 tidak atau belum mengetahui aturan 
main yang dicanangkan oleh penyelenggara?

Mudahnya, bermain tanpa mengetahui aturan pasti mengarah pada 
pelanggaran aturan. Seharusnya calon peserta Pilkada 2020 secara 
aktif juga mencari tahu bagaimana cara mereka bermain. Sebab, 
penerapan peraturan akan signifikan jika semua pihak secara mandiri 
menunjukkan niatan untuk terlibat dalam penegakannya.

Padahal di sisi lain, kondisi di masa pandemi juga telah mendorong 
sejumlah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang 
protokol kesehatan. Di kesempatan evaluasi yang sama, Mendagri 
melaporkan bahwa mayoritas dari 270 daerah yang melaksanakan 
Pilkada 2020 telah mengeluarkan perda kepatuhan protokol 
kesehatan.

Untuk tingkat provinsi, semua daerah telah membuat perda 
kepatuhan protokol kesehatan. Di tingkat kabupaten, 63 persen 
daerah sudah memiliki perda protokol kesehatan (83 daerah belum, 
141 daerah sudah). Sementara, 4 kota belum membuat perda 
protokol kesehatan dan 33 kota sudah membuatnya.

Setidaknya, dari kenyataan tersebut kita dapat mengambil 
kesimpulan. Siapa calon kepala daerah yang memang mengutamakan 
kepentingan masyarakat, dan mana yang tetap bersikeras 
mempertontonkan simbol-simbol dukungan melalui kerumunan 

Laporan Utama
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massa. Tentunya calon kedua bukanlah pilihan tepat untuk 
memimpin daerah, karena tidak berhasil menunjukkan sensitivitas 
terhadap krisis kesehatan.

Beberapa  bapaslon  berargumen   bahwa  mereka tidak  bisa  mengontrol 
euforia massa yang secara sukarela memperlihatkan dukungan. 
Sebetulnya pernyataan itu memperlihatkan ketidakmampuan 
bapaslon tersebut untuk melanjutkan keikutsertaannya di Pilkada 
2020. Apalagi, tahapan kampanye yang sebentar lagi dimulai masih 
menyajikan sejumlah metode dengan interaksi fisik.

Catatan

Kondisi penyelenggaraan Pilkada 2020 begitu miris. Padahal, Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) pada 27 Mei 2020 lalu menghasilkan 
tiga poin yang begitu optimis terkait pelaksanaan Pilkada di masa 
pandemi, yaitu:

1. Menyetujui hari pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 
2020.

2. Seluruh tahapan Pilkada berpedoman pada protokol kesehatan 
dan prinsip demokrasi.

3. Usul pengajuan alokasi anggaran secara lebih rinci dari KPU.

Poin pertama disetujui oleh KPU dengan syarat protokol kesehatan 
dan anggaran bisa terpenuhi. Sementara, poin kedua juga diperkuat 
dengan koordinasi antara penyelenggara dengan (saat itu) Gugus 
Tugas COVID-19.

Melihat tidak tercapainya persyaratan dari RDP 27 Mei 2020, 
bukankah opsi untuk menunda kembali pelaksanaan Pilkada 2020 
menjadi kian realistis? Selain dikarenakan pelaksanaan tahapan 
Pilakda 2020 gagal menjaga amanah poin RDP di atas, melanjutkan 
pelaksanaan berpotensi menghadirkan dua titik ekstrem yang 
berseberangan: kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta 
pengejawantahan prinsip demokrasi melalui agenda elektoral.

Momen penetapan paslon pada tanggal 23 September sejatinya 
dapat menjadi indikator, apakah pelaksanaan Pilkada 2020 masih 
baik untuk dilanjutkan atau tidak? 

Jika fenomena yang sama terulang, maka jelas-jelas persoalan 
kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta perwujudan prinsip 

Laporan Utama
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demokrasi tidak dapat dijalankan secara bersamaan dalam konteks 
elektoral Indonesia di masa krisis kesehatan. Di kondisi ini, evaluasi 
yang sudah dilakukan para pemangku kepentingan Pilkada 2020 
hanya akan elok jika diikuti dengan penundaan kembali tahapan-
tahapan pemilihan yang akan datang. 

Penundaan tentu akan memberi dampak pada ketersediaan waktu 
yang dimiliki penyelenggara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 
mengkalkulasi kembali terkait waktu pelaksanaan. Hal ini penting 
agar penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi 
instrumen pelaksanaan, termasuk protokol kesehatan yang lebih 
kuat.

Patut juga diingat bahwa Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perpu 2/2020) 
yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  
memperbolehkan KPU untuk kembali melakukan penundaan. 
Asalkan saja Keputusan KPU terkait penetapan penundaan tersebut 
disetujui oleh Pemerintah dan juga DPR RI (Pasal 122A ayat (2)).

Akhirnya, pertanyaan kembali diajukan pada para pemangku 
kepentingan Pilkada 2020. Apakah mereka akan menyetujui jika 
KPU mengajukan penundaan kembali? Mungkin hal tersebut 
akan menjadi tantangan terbesar KPU jika hendak mengajukan 
penundaan.

- Rifqi Rachman -

Laporan Utama

Seharusnya calon 
peserta Pilkada 2020 
secara aktif mencari 
tahu ketentuan yang 
mengikat mereka 
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Sebab penerapan 
peraturan akan 
signifikan jika semua 
pihak secara mandiri 
menunjukkan niatan 
untuk terlibat dalam 
penegakannya.
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Analisis Kebijakan Stimulus Ekonomi: Studi Kasus 
untuk Sektor UMKM Indonesia  

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan 
salah satu sektor yang paling terpukul pascamerebaknya pandemi 
COVID-19 di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam menjalankan 
usahanya, UMKM di Indonesia masih berbasis penjualan/pembelian 
secara langsung/direct sales. Tercatat data dari Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dari total 64 juta 
pelaku UMKM, baru 9,4 juta pelaku UMKM yang memiliki program 
penjualan atau memasarkan produknya secara online. Artinya, 
masih ada 54,6 juta pelaku UMKM non-online (Jawa Pos, 2020). 
Sementara, kebijakan pembatasan sosial yang mengharuskan 
pengurangan aktivitas secara fisik juga telah berdampak pada 
terganggunya aktivitas bisnis UMKM. 

Dampak ke UMKM

Lebih lanjut, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha 
Mikro dan Kecil (KemenkopUKM), selama pandemi COVID-19 
ada sekitar 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius. Hal 
ini ditandai dengan: 56 persen pelaku UMKM melaporkan terjadi 
penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada 
aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi 
barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan 
baku mentah (The Jakarta Post, 2020). Jika dirinci, salah satu sektor 
UMKM yang paling terdampak adalah sektor UMKM yang bergerak 
pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman di bidang 
pariwisata. 

Hal ini juga dikonfirmasi oleh data yang diolah P2E LIPI (dalam 
Bahtiar dan Saragih, 2020), yang menyatakan bahwa dampak 
penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha 
makanan dan minuman mikro mencapai 27 persen. Sedangkan, 
dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77 

Ekonomi
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persen, dan usaha menengah di angka 0,07 persen. Selain itu, 
UMKM pengrajin kayu dan rotan, khususnya untuk pembuatan 
cenderamata juga terdampak. Jika dirinci, usaha kecil di sektor 
kerajinan kayu dan rotan mengalami penurunan sebesar 1,77 persen 
dan usaha menengah 0,01 persen. 

Tidak hanya kepada UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, 
pelaku UMKM secara umum juga mengalami hal yang serupa. Dari 
survei yang dilakukan oleh Smesco Indonesia dengan responden 722 
UMKM pada 31 Maret - 20 April 2020, menunjukkan sebesar 35,6 
persen pelaku UMKM sektor olahan makanan mengalami omset 
yang turun drastis. Kemudian, disusul oleh sektor kerajinan sebesar 
13,8 persen, sektor fesyen sebesar 16 persen dan sisanya adalah 
sektor lain, seperti rumah makan, jasa, manufaktur, pertanian, 
warung kopi, kue kering, perdagangan, dan lainnya (Kontan.co.id, 
2020). 

Terganggunya UMKM di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu 
saja. Pasalnya, selama ini UMKM merupakan salah satu tulang 
punggung perekonomian Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga 
kerja, tercatat UMKM mampu menyerap sekitar 97.01 persen dari 
total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM dengan sektor 
usaha mikro mampu menyerap 89 persen tenaga kerja, sektor usaha 
kecil sebesar 4,84 persen tenaga kerja, dan usaha menegah sebesar 
3.13 persen tenaga kerja (KemenkopUKM, 2018). 

Dari sisi sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 
dari data KemenkopUKM, UMKM telah menyumbang sebesar 
Rp8.573.9 triliun atau sebesar 57,8 persen terhadap PDB Indonesia 
di tahun 2018 (KemenkopUMK, 2018). Tentu saja dengan adanya 
gangguan di sektor UMKM akan berdampak lanjutan kepada sektor-
sektor perekonomian lainnya. Oleh sebab itu, sektor UMKM harus 
diselamatkan guna mengerem efek dominonya ke sektor-sektor 
perekonomian lainnya. 

Respons Kebijakan Pemerintah 

Untuk memitigasi dampak dan akibat yang ditimbulkan dari 
terganggunya UMKM di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan 
beberapa langkah mitigasinya. Secara umum, pemerintah telah 
merangkai upaya untuk menyelamatkan UMKM dalam Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Program PEN. 
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Untuk pos UMKM, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 
sebesar Rp123,47 triliun yang tersebar di beberapa stimulus; subsidi 
bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi 
Rp78,78 triliun. Kemudian belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 
triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun, Pajak Penghasilan 
(PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, 
serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM 
Rp1 triliun (Kemenkeu, 2020).

Lebih lanjut, program PEN diturunkan di dalam peraturan Menteri 
terkait. Lihat misalnya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah terus 
berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi di sektor UMKM 
melalui stimulus keuangan. Salah satu stimulus yang diberikan 
adalah relaksasi angsuran pokok dan bunga/marjin kredit usaha 
rakyat (KUR) bagi debitur maupun calon debitur penerima KUR 
yang terkena imbas COVID-19. 

Bentuk relaksasi tersebut berupa pembebasan pembayaran 
angsuran bunga/marjin KUR dan penundaan angsuran pokok KUR 
dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang mulai berlaku pada 1 
April 2020 hingga 31 Desember 2020. Relaksasi yang dilakukan juga 
dapat berupa restrukturisasi KUR yang terdiri dari perpanjangan 
jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan penundaan 
pemenuhan persyaratan administratif restukturisasi KUR hingga 
berakhirnya COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kedua, kebijakan di atas juga diperkuat dengan adanya Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 yang 
mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan 
terhadap kredit dapat dilakukan kepada debitur saat sebelum maupun 
sesudah terkena dampak COVID-19. Mekanisme restrukturisasi 
kredit ini bentuknya dapat bermacam-macam. Mulai dari penurunan 
suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan 
pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, 
serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Implementasi Saat Ini 

Untuk penerapan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibedah satu 
persatu. Secara umum, berdasarkan data terupdate per 6 Agustus 
2020 dari situs Kementerian Keuangan, realisasi anggaran PEN 
untuk UMKM baru mencapai Rp32,5 triliun atau 26,4 persen 
dari alokasi Rp123,46 triliun. Secara rinci, penempatan dana 
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pemerintah di perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja 
sudah terealisasi semuanya, yakni sebesar Rp30 triliun. Kemudian, 
pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun sudah diimplementasikan 
seluruh anggarannya. 

Sisanya, realisasi subsidi bunga KUR UMKM khusus kondisi 
COVID-19 sebesar Rp1,3 triliun atau baru mencapai 3,7 persen 
dari total anggaran sebesar Rp35,28 triliun. Selanjutnya, PPh Final 
UMKM DTP sebesar Rp200 miliar, atau sama dengan 8,4 persen 
dari total pagu senilai Rp2,4 triliun. Adapun realisasi dukungan 
UMKM pada semester I-2020 sebesar Rp30,22 triliun. Pada awal 
kuartal III-2020 sudah terjadi peningkatan penyerapan, yakni pada 
Juli 2020 menjadi Rp31,2 triliun naik 0,98 persen dibanding Januari-
Juni 2020. Lalu, pada 6 Agustus 2020 terealisasi Rp32,51, atau naik 
1,31 persen secara bulanan. Secara akumulasi, masih ada Rp90,97 
triliun anggaran stimulus UMKM yang belum terserap. 

Sementara itu, data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) menunjukkan bahwa restrukturisasi perbankan hingga 18 
Agustus 2020 sudah mencapai Rp857 triliun. Restrukturisasi kredit 
tersebut disalurkan kepada 7,18 juta debitur yang terdiri dari 5,76 
juta debitur UMKM dengan total restrukturisasi mencapai Rp354,26 
triliun dan 1,42 juta debitur non UMKM dengan total restrukturisasi 
mencapai 502,47 triliun. Angka ini sudah cukup mendekati angka 
potensi kredit UMKM yang mungkin harus direstrukturisasi, yakni 
sebesar Rp546.7 triliun dengan total 12,55 juta debitur UMKM. 
Dengan begitu, total realisasi restrukturisasi tersebut sudah 
mencapai 54.32 persen dari total potensi kredit UMKM yang akan 
direstrukturisasi (kontan.co.id, 2020). 

Dari hasil implementasi saat ini dapat dilihat bahwa pelaku UMKM 
lebih banyak mengajukan proses restrukturisasi kredit ke perbankan 
ketimbang mengajukan program yang diformulasikan di dalam PEN 
untuk UMKM. Mengapa demikian? 

Perlu menjadi catatan bahwa UMKM yang terdampak COVID-19 
merupakan pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya jauh 
sebelum adanya pandemi COVID-19. Artinya, pelaku UMKM 
sudah melakukan proses pengembangan usahanya, misalnya 
dengan melakukan peminjaman kredit ke perbankan atau ke 
lembaga keuangan lainnya jauh sebelum adanya pandemi. Sampai 
di sini, kita pahami bahwa mereka sudah melakukan proses pinjam-
meminjam antara perbankan dan pelaku UMKM guna memenuhi 
pendanaan usahanya. Dari opsi pendanaan, jika dilihat ternyata 
pelaku UMKM lebih banyak meminjam kepada bank umum di luar 
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program KUR. Hal ini dapat dilihat dari penyerapannya yang jauh 
lebih besar untuk program restrukturisasi kredit perbankan (54,32 
persen) dibandingkan penyerapan subsidi bunga KUR (3,7 persen).

Lebih lanjut, alasan yang kedua rendahnya realisasi terkait stimulus 
PEN untuk UMKM lebih banyak mendorong dari sisi supply. Dalam 
hal ini,  UMKM diberikan stimulus untuk menghidupkan kembali 
bisnisnya kembali seperti pemberian KUR hingga peringanan pajak.  
Yang menjadi persoalan adalah pelaku UMKM saat ini mengalami 
gangguan akibat tidak mampu mentrasformasikan model bisnisnya 
untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Buntut panjangnya 
adalah siklus bisnis mereka berhenti. Putaran berikutnya mereka 
kehilang cashflow/arus kas yang seharusnya mereka dapatkan dari 
usaha hariannya. Karena pelaku UMKM tidak memiliki arus kas, 
efek berikutnya adalah mereka tidak bisa membayar cicilan kredit 
tersebut. Oleh sebab itu, pelaku UMKM akan lebih cenderung 
untuk memilih stimulus restrukturisasi kredit ketimbang stimulus 
untuk menghidupkan kembali bisnisnya. 

Perlu menjadi catatan juga bahwa kondisinya saat ini, khususnya 
dari sisi demand/permintaan, sedang merosot tajam. Hal ini secara 
gamblang dikonfirmasi dari data merosotnya pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang mengalami minus 5,32 persen secara tahunan dan 
minus 4,19 persen secara kuartalan. Dengan rincian konsumsi rumah 
tangga tercatat anjlok menjadi minus 6,51 persen secara kuartalan 
dan minus 5,51 persen secara tahunan di kuartal II 2020, padahal di 
kuartal yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 1,74 
persen secara kuartalan dan tumbuh 5,18 persen secara tahunan. 
Padahal, andil konsumsi rumah tangga terhadap PDB masih lebih 
besar dibandingkan yang lainnya, yakni 57,85 persen (BPS, 2020).

Implikasinya, pelaku UMKM saat ini menahan produksinya 
ketimbang harus memproduksi karena tidak ada daya beli dari sisi 
permintaan. Logikanya, untuk apa pelaku UMKM mengajukan 
kredit baru lewat skema subsidi KUR atau meminta keringanan 
pajak di tengah daya beli dari masyarakat saat ini sedang menurun. 
Di dalam logika berpikir pelaku UMKM, saat ini lebih baik meminta 
diberi keringanan untuk perpanjangan pembayaran kredit ketimbang 
mengajukan stimulus untuk membuka kembali usahanya. Oleh 
sebab itu, tidak mengherankan jika stimulus restrukturisasi kredit 
perbankan menjadi lebih laris manis di kalangan UMKM ketimbang 
program stimulus PEN untuk UMKM. 
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Rekomendasi Kebijakan

Untuk memitigasi persoalan di atas, ada beberapa rekomendasi 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(KemenkopUKM) harus segera mendorong adanya transformasi 
model bisnis UMKM dari konvensional menjadi berbasis online. 
Hal ini merupakan langkah yang harus ditempuh mengingat 
tidak dapat dipastikan akan berakhirnya pandemi COVID-19. 
Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus di dorong untuk melakukan 
transformasi bisnis yang lebih adaptif dengan kondisi terkini.

2. KemenkopUKM dapat bekerjasama dengan Asosiasi Pelaku 
UMKM untuk membuat program inkubasi, pelatihan, dan 
pendampingan kepada pelaku UMKM terdampak COVID-19 
untuk melakukan transformasi model bisnisnya guna 
beradaptasi di tengah pandemi ini. Modelnya bisa beragam. 
Misalnya, program akademi atau pelatihan bagi UMKM untuk 
mentranformasikan bisnisnya.  

3. Di tengah situasi saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
harus memformulasikan kembali program PEN untuk UMKM 
guna membuat bisnis UMKM tetap bertahan di tengah pandemi 
COVID-19 ini dibandingkan program pengekspansian bisnis 
UMKM.  

 

- M. Rifki Fadilah  -

Sektor Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 
(UMKM) merupakan 
salah satu sektor yang 
paling terpukul pasca 
merebaknya pandemi 
COVID-19 di Indonesia 
dari total 64 juta 
pelaku UMKM, baru 
14,68 persen pelaku 
UMKM yang memiliki 
program penjualan 
atau memasarkan 
produknya secara 
online. Artinya, 
masih ada 85.32 
persen pelaku 
UMKM non-online. 
Sementara, kebijakan 
pembatasan sosial 
yang mengharuskan 
mengurangi aktivitas 
secara fisik juga telah 
berdampak kepada 
terganggunya aktivitas 
bisnis UMKM. 
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Melihat Implikasi PSBB Jilid II DKI Jakarta  

Pasca menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) Transisi, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia meningkat 
pesat. Dari data Covid19.go.id (09/09/2020), jumlah kasus positif 
COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 203.342 kasus, dengan 
rincian kasus sembuh sebanyak 145.200 kasus dan kasus meninggal 
sebanyak 8.336 kasus. Angka ini melonjak tajam hampir dua kali lipat 
jika dibandingkan dengan jumlah kasus sebelum diberlakukannya 
kebijakan PSBB Transisi. Jika dirinci dari jumlah kasus positif 
COVID-19 per 7 September 2020 di DKI Jakarta mencapai 
47.397 kasus, disusul Provinsi Jawa Timur sebanyak 35.941 kasus, 
dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.615 kasus (Kementerian 
Kesehatan, 2020). 

Sehimpun fakta di atas membawa kesimpulan bahwa Provinsi 
DKI Jakarta menyumbang sepertiga kasus baru di Indonesia. 
Akibatnya, jika ditarik secara agregat, maka kasus positif COVID-19 
di Indonesia juga meningkat tajam. Mengapa angka kasus positif di 
DKI Jakarta dapat meningkat pesat? Pertama, angka kasus bisa 
melonjak tajam berkorelasi dengan semakin pesatnya jumlah orang 
yang dites polymerase chain reaction/PCR. Per 9 September 2020, 
sudah 716.776 orang di DKI Jakarta yang mengikuti tes ini. Dengan 
begitu, tidak mengherankan jika angka kasus positif COVID-19 di 
DKI Jakarta semakin meningkat tajam. 

Di luar itu, pasca diberlakukannya pelonggaran PSBB di DKI Jakarta 
membuat aktivitas masyarakat berangsur-angsur kembali menuju 
keadaan baseline sebelum diberlakukannya kebijakan PSBB. Hal ini 
juga didukung oleh data google mobility report yang menunjukkan 
bahwa setelah re-opening aktivitas mobilitas masyarakat meningkat 
pesat, khususnya di bulan Juni. Lalu, berjalan stagnan pada bulan 
Juli dan melambat pada bulan Agustus. Di satu sisi, pelonggaran 
kebijakan PSBB membawa dampak yang positif bagi perekonomian. 
Misalnya, masyarakat dapat kembali pergi bekerja, pelaku bisnis 
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dapat memulai kembali usahanya dan toko-toko mulai beraktivitas 
menuju normal. 

Lebih lanjut, kebijakan PSBB Transisi membawa konsekuensi yang 
tidak mudah. Risiko melakukan aktivitas di luar rumah membawa 
potensi untuk tertular virus COVID-19 lebih besar. Meskipun 
pemerintah sudah menerapkan aturan mengenai protokol kesehatan, 
namun persoalan berikutnya adalah rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan tersebut. 
Lihat misalnya, di Provinsi DKI Jakarta dari protokol kesehatan yang 
sederhana, seperti memakai masker mencapai 101.401 pelanggar. 
Keadaan demikian juga terjadi di provinsi lain seperti di Jawa Barat 
yang mencatat ada sebanyak 590.858 pelanggar. Kemudian, di 
Provinsi Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 14.000 pelanggar. 

DKI Jakarta PSBB (Lagi) dan Implikasinya.

Oleh sebab itu, untuk menurunkan angka positif COVID-19 
di Indonesia, pemerintah harus mengerek turun terlebih dulu 
komponen terbesar penyumbang kasus positif COVID-19 di 
Indonesia. Dengan alur logika seperti ini, maka kebijakan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan PSBB Total 
menjadi salah satu shortcut kebijakan guna mengerem angka positif 
COVID-19 di Indonesia. 

Tentu saja kebijakan ini membawa implikasi yang tidak mudah. Jika 
DKI Jakarta melakukan kebijakan PSBB Total kembali, dan hal ini 
sudah mulai diberlakukan pada tanggal 14 September lalu, maka 
proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. 
Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi 
negatif. Semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. 
Artinya, kegiatan bekerja, berproduksi, berbelanja, dan aktivitas 
ekonomi lainnya harus dipaksa berhenti kembali. Kondisi ini tentu 
akan berdampak luas kepada perekonomian secara agregat, terlebih 
DKI Jakarta menjadi pusat penopang perekonomian Indonesia. 

Lebih lanjut, setidaknya 70 persen uang beredar berada di Jakarta. 
Kemudian, dari data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019, 
DKI Jakarta menyumbang sebesar 17.93 persen terhadap PDB 
Indonesia atau sebesar Rp2.840,33 triliun. Artinya, kebijakan 
PSBB Total kembali diberlakukan di DKI Jakarta berpotensi untuk 
menimbulkan guncangan ekonomi yang cukup serius. Pada kuartal II-
2020 kemarin saja PDB regional DKI Jakarta sudah mencatat angka 
minus 8.22 persen. Artinya, jika pada dipaksa berhenti kembali, 
bukan tidak mungkin pertumbuhan PDB Regional DKI Jakarta akan 
kembali mengalami pertumbuhan negatif. Buntut panjangnya akan 
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membuat perekonomian secara nasional juga harus terperosok 
turun. Sampai di sini akan muncul kembali perdebatan dikotomi 
antara sektor ekonomi dengan kesehatan.

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa suatu kebijakan tidak dapat 
menyenangkan semua pihak. Jika mencari kebijakan yang dapat 
menyenangkan semua pihak, ada dua hal yang dapat dilakukan. 
Pertama, tidak pernah membuat kebijakan, atau membuat kebijakan 
yang tidak bisa diimplementasikan karena harus mengakomodasi 
terlalu banyak pihak, sehingga tidak bisa jalan. Pembuat kebijakan 
tidak dapat menyenangkan semua pihak dalam membuat suatu 
kebijakan. Yang dapat dilakukan adalah membuat kebijakan yang 
memberi manfaat paling besar untuk semua pihak. 

Dari penjabaran di atas, perlu menjadi perhatian bahwa sektor 
ekonomi tidak dapat berjalan penuh selama sektor kesehatan 
belum dapat diatasi. Selama vaksin belum ditemukan, maka 
protokol kesehatan masih harus tetap di jalankan. Tidak menutup 
kemungkinan kebijakan PSBB ketat juga akan diberlakukan kembali. 
Implikasinya, ekonomi tidak akan beroperasi 100 persen. Putaran 
berikutnya, jika hal ini terus-menerus dibiarkan maka pemulihan 
ekonomi juga akan terhambat. Oleh sebab itu, maka untuk 
menyelesaikan krisis ekonomi, kita perlu menyelesaikan terlebih 
dahulu krisis kesehatan. Dengan demikian, trade off antara ekonomi 
dan kesehatan tidak akan terjadi.

Rekomendasi Kebijakan

Berangkat dari penjabaran di atas, berikut beberapa rekomendasi 
yang dapat diambil pemangku kebijakan untuk menyukseskan 
kebijakan PSBB tanpa membawa trade off yang berat bagi 
perekonomian.

Pertama, untuk membuat kebijakan PSBB Total ini berjalan 
dengan sukses, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan 
pengawasan secara ketat kepada warga DKI Jakarta. Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan para wali kota 
hingga jajaran pemangku kepentingan paling mikro di masyarakat, 
seperti ketua RT/RW untuk melakukan pengawasan secara ketat 
pelaksaan PSBB Total DKI Jakarta. Dengan demikian, kebijakan 
PSBB ini dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, karena di dalam 
kebijakan PSBB Total kali ini pemerintah memberikan beberapa 
kelonggaran bagi beberapa sektor usaha, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta juga harus tetap tegas dalam menegakkan aturan hingga 
sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan protokol kesehatan yang 
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diberi kelonggaran. Tanpa adanya penguatan penegakan hukum, 
maka aturan protokol kesehatan pun memiliki celah untuk dilanggar. 

Kedua, perlu dicatat juga bahwa kebijakan PSBB akan bias kepada 
kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki 
pilihan lain selain melakukan aktivitas seperti biasa. PSBB total 
memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah. Maka, para 
pelaku bisnis, pekerja, maupun pihak terkait lainnya akan kehilangan 
biaya peluang/opportunity cost yang mereka dapatkan jika bekerja/
beraktivitas di luar rumah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta dan Kementerian Sosial harus memberikan insentif bagi 
warganya untuk tinggal di rumah. Putaran berikutnya, instrumen 
pemberian bantuan sosial, baik itu berupa Bantuan Langsung Tunai 
(BLT), sembako, kartu prakerja, hingga program keluarga harapan, 
atau pun bantuan listrik lainnya harus memiliki nafas yang panjang. 

Pemberian bantuan sosial ini harus diperpanjang minimal hingga 
pertengahan tahun 2021, mengingat belum dapat dipastikan apakah 
tahun depan pandemi COVID-19 akan berakhir. Pun, jika menunggu 
vaksin yang akan diproduksi masal pada awal tahun 2020, Basri 
(2020) memproyeksikan membutuhkan waktu sekitar satu tahun 
untuk memastikan minimal 25 juta penduduk divaksinisasi. Oleh 
sebab itu, selama proses itu protokol kesehatan masih harus 
dijalankan. Akibatnya, ekonomi tidak berada pada posisi full 
employment. Implikasinya, masih ada 50 persen baik itu pekerja, 
pelaku bisnis, hingga pelaku terkait lainnya yang kehilangan biaya 
peluang yang cukup besar. Oleh sebab itu, pemerintah harus tetap 
memberikan kompensasi kepada mereka. 

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menggencarkan 
kembali tes PCR di DKI Jakarta, terutama di daerah yang memiliki 
kepadatan yang cukup tinggi. Tingkat kepadatan yang tinggi 
memberikan potensi lebih besar untuk menularkan virus CVDI-19 
lantaran tidak terpenuhinya protokol kesehatan social distancing. 
Dengan menggencarkan tes PCR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dapat melakukan identifikasi seberapa banyak warganya yang 
terinfeksi virus ini. Dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta juga 
dapat mengambil langkah seperti meminta warganya yang terinfeksi 
berdiam diri/isolasi mandiri di rumah. Sementara, bagi mereka yang 
tidak terinfeksi bisa menjalankan aktivitas normal dengan protokol 
kesehatan yang ketat. 

- M. Rifki Fadilah  -

Ekonomi

Sektor ekonomi 
tidak dapat berjalan 
penuh selama sektor 
kesehatan belum dapat 
diatasi. Selama vaksin 
belum ditemukan, 
maka protokol 
kesehatan masih harus 
tetap di jalankan. 
Tidak menutup 
kemungkinan kebijakan 
PSBB ketat juga akan 
diberlakukan kembali. 
Implikasinya, ekonomi 
tidak akan beroperasi 
100 persen. Putaran 
berikutnya, jika hal 
ini terus-menerus 
dibiarkan, maka 
pemulihan ekonomi 
juga akan terhambat.
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Meninjau Kembali Kelangsungan Pilkada 2020 
  

Perkembangan Coronavirus Disesase-2019 (COVID-19) kian 
mengkhawatirkan. Per tanggal 12 September saja, jumlah kasus di 
Indonesia telah menembus angka 214.746 kasus (kawalcovid.com, 
12/09). Bandingkan dengan jumlah kasus per tanggal 12 Juni atau 
tiga bulan sebelumnya, yang masih berada di angka 36.406 kasus 
(worldometers.info, 12/09).

Menariknya, sikap Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menkopolhukam), Mahfud MD, belum melihat hal ini sebagai salah 
satu alasan yang cukup meyakinkan untuk menunda Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pilkada). Sebaliknya, Ia justru memandang 
agenda ini sebagai agenda konstitusional yang bisa menjadi masalah 
jika tidak dilaksanakan sebagaimana jadwalnya (kompas.id, 11/09).

Hal ini tentunya menjadi ironi tersendiri, apalagi fakta di lapangan 
juga sudah memperlihatkan banyaknya bakal calon kepala daerah 
yang telah dinyatakan positif COVID-19. Hal ini sebagaimana data 
yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
(KPU RI) selama tiga hari masa pendaftaran kemarin, menunjukkan 
sebanyak 63 bakal calon kepala daerah yang terdaftar, dinyatakan 
telah positif terinfeksi (news.detik.com, 10/09).

Belum lagi jika dikaitkan dengan kondisi penyelenggara Pilkada itu 
sendiri. Dari yang sejauh ini terpantau, setidaknya terdapat beberapa 
anggota KPU RI dan KPU Daerah (KPUD) yang telah dikabarkan 
positif COVID-19. Mulai dari anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, 
Ketua KPUD Gresik, hingga Ketua KPUD Riau. Begitu juga dengan 
pengawas pemilu ad-hoc yang tersebar di beberapa daerah. Di 
Kabupaten Boyolali saja misalnya, tercatat sebanyak 20 orang 
pengawas tingkat kecamatan dan 76 pengawas tingkat kelurahan/
desa telah positif terinfeksi (nasional.kompas.com, 11/09).
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Jumlah kasus yang sebagaimana terlihat ini, tentu jauh dari kata final. 
Angkanya masih akan bertambah, atau bahkan dapat ditengarai 
terjadi bagaikan fenomena gunung es. Demikian, kelangsungan 
Pilkada Serentak yang akan di helat pada tanggal 9 Desember 
mendatang, patut kembali dipertanyakan. Terlebih melihat 
berbagai kegagalan demi kegagalan penerapan skenario dan langkah 
penanganan, serta pencegahan penyebaran COVID-19 yang sejauh 
ini telah dilakukan oleh Pemerintah, apakah penyelenggaraan Pilkada 
ini masih pantas dilanjutkan atau sebaiknya ditunda saja?

Tantangan Pelaksanaan

Terlepas dari optimisme kosong Pemerintah, pantas tidaknya 
agenda Pilkada dilanjutkan akan sangat tergantung dari kedisiplinan 
masyarakat, kepatuhan pasangan calon (paslon) dan kesiapan 
penyelenggara terhadap protokol kesehatan. Ketiga variabel 
ini, tentu akan menjadi kunci utama dalam menentukan hasil 
akhir penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, apakah akan 
menjadikannya blessing in disguise ataukah sebaliknya menjadi 
bencana. 

Terutama dalam menghadapi dua tahapan akhir dari rangkaian 
perhelatan akbar ini, yakni tahapan kampanye dan tahapan 
pemungutan suara. Sayangnya, belum juga kunjung memasuki kedua 
tahapan tersebut, ketiga variabel yang sebagaimana diterangkan di 
atas, seketika itu juga rontok pada hari pertama pendaftaran paslon. 
Hal ini sebagaimana terlihat saat sejumlah pasangan di beberapa 
daerah, justru sengaja memantik kerumunan massa dengan datang 
mendaftar beramai-ramai dan melakukan konvoi.

Salah satunya, seperti yang terlihat dilakukan oleh pasangan Gibran 
Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa ketika menyambangi KPU 
Kota Solo. Gibran dan Teguh diarak oleh kerumunan massa sekitar 
seribu orang. Selain itu, calon petahana Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana dan Aep Syaepuloh juga menggelar arak-arakan 
saat mendaftar ke KPU Kabupaten Karawang. Kemudian, bakal 
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Eri Cahyadi 
dan Armuji juga melakukan hal serupa (cnnindonesia.com, 06/09).

Padahal jauh sebelum tahapan pendaftaran dibuka, KPU sendiri 
telah mengundangkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, yang 
menekankan pengarusutamaan prinsip kesehatan dan keselamatan 
dalam pelaksanaan seluruh tahapan lanjutan Pilkada serentak 
dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian COVID-19. Misalnya, dengan memenuhi prosedur 
pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam 

Hukum



Update Indonesia — Volume XIV, No.9 – September 2020 21

masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan (Pasal 5 ayat 
(2) huruf h).

Pengaturan tersebut juga berlaku terhadap setiap kegiatan, yang 
dalam hal ini, bersifat menyampaikan berkas dan/atau perlengkapan 
fisik (Pasal 5 ayat (4) huruf c), dengan melarang pihak yang tidak 
berkepentingan untuk hadir secara fisik dan/atau berkerumun di 
tempat penyerahan berkas dokumen tersebut (Pasal 8 huruf e).

Celah Peraturan

Kecolongan kerumunan yang terjadi ini, tentu tidak hanya 
memperlihatkan kegagapan penyelenggara terhadap peraturan yang 
ia terbitkan sendiri. Namun, hal ini juga menunjukkan kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan jauh-jauh hari dalam hal mengedukasi 
protokol kesehatan dan larangan kerumunan dalam setiap tahapan 
Pilkada. 

Selain itu, hal ini juga turut didukung oleh instrumen hukum 
yang kurang memadai dalam hal mendisiplinkan paslon maupun 
masyarakat. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 di atas misalnya, 
meski telah menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan 
dan mengatur larangan kerumunan, adanya ketentuan sanksi yang 
tegas dalam hal menyikapi pelanggaran tersebut sepertinya luput 
dijelaskan.

Pasal 11 ayat (2) PKPU No. 6 Tahun 2020, hanya menyebut bahwa 
setiap pihak yang dianggap melanggar protokol dan larangan 
tersebut, akan diberikan teguran untuk segera mengikuti ketentuan. 
Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa apabila yang 
bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka pihak tersebut 
dapat dikenakan “sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.” 

Bunyi ketentuan seperti itu, pastinya membawa kerancuan 
tersendiri. Sebab hampir dapat dipastikan sejauh ini belum ada 
peraturan terkait yang setidaknya secara khusus mengatur 
jenis sanksi pelanggaran pemilu di situasi pandemi. Untuk itu, 
tiadanya kejelasan sanksi ini tentu sama saja menegasikan kembali 
keseluruhan aturan yang menekankan protokol kesehatan dan 
larangan kerumunan itu sendiri. 
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Masukan Kedepan

Memasuki dua tahapan krusial nantinya, kejadian seperti ini 
tentunya akan dapat dipastikan berulang. Bahkan, mungkin dengan 
jumlah yang signifikan dan dampak penyebaran COVID-19 yang 
begitu fatal. Demikian kepatuhan paslon dan kedisiplinan masyarakat 
terhadap protokol kesehatan dan larangan kerumunan perlu segera 
dipantik. Jika tidak, maka tidak ada cara lain selain menunda tahap 
lanjutan dari Pilkada serentak 2020.

Konkritnya, dapat dilakukan dengan menggalakkan kembali kesiapan 
penyelenggara dalam merespons situasi serupa dan merevisi atau 
menerbitkan peraturan yang memuat kejelasan sanksi terkait 
pelanggaran ketentuan tersebut. Bagi paslon yang terbukti telah 
melanggar ketentuan, bentuknya pengenaannya dapat berupa 
sanksi administratif yang bersifat regresif. 

Misalnya, pengembalian berkas pendaftaran bakal calon atau 
penarikan surat penetapan paslon yang akan dikeluarkan nantinya 
pada tanggal 23 September mendatang. Sementara bagi masyarakat, 
pemilih ataupun pendukung, dapat berupa sanksi administratif yang 
bersifat punitif, seperti pengenaan denda atau kerja sosial.

 

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: 
Transaksional?

  

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang 
disahkan pada hari Selasa (1/9) kemarin, dapat dikatakan tidak 
lazim. Terdapat beberapa hal yang setidaknya patut dikhawatirkan 
dalam proses pembentukannya. Salah satunya terkait proses 
pembahasannya yang telah mencetak rekor terbaru dalam sejarah 
pembentukan perundang-undangan.

Jika publik tengah mengira, bahwa revisi Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan yang tercepat, maka 
revisi UU MK ini dapat dikatakan jauh lebih kilat. Proses pembahasan 
UU KPK tercatat hanya memakan waktu selama 12 hari pada akhir 
tahun 2019. Sementara proses pembahasan revisi UU MK, hanya 
memakan waktu tujuh hari saja sejak pertama kali dirapatkan pada 
Senin (24/8) pekan lalu.

Hal lainny terkait dengan substansi revisinya yang jika diperhatikan 
dengan seksama, begitu kental akan muatan politis. Hal ini disebabkan 
karena, di tengah situasi MK sedang menangani beberapa pengujian 
UU yang problematik, seperti UU KPK, UU Minerba, UU Stabilitas 
Keuangan Pandemi COVID-19 dan sebagainya, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) beserta Pemerintah hanya menitikberatkan muatan 
revisi UU MK sebatas pada substansi aturan usia minimal dan masa 
jabatan hakim, serta pengaturan masa jabatan pimpinan MK saja.

Diantaranya, dari yang semulanya diatur memiliki masa jabatan 
selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode 
berikutnya, menjadi hanya dapat dipilih untuk satu periode dengan 
masa jabatan selama 15 tahun. Adapun untuk batas usia minimal 
pengangkatannya, kini dinaikkan menjadi 55 tahun dengan batas 
usia maksimal 70 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal ditentukan 
paling rendah 47 tahun, dengan batas maksimal paling tinggi 65 
tahun.
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Sementara untuk masa jabatan pimpinannya, ditentukan dapat 
menjabat selama lima tahun setelah diatur hanya dalam waktu 2 
tahun 6 bulan pada UU sebelumnya. Menariknya, kesemua poin 
revisi yang telah disahkan ini, disepakati untuk diberlakukan secara 
retroaktif melalui pasal peralihan. Artinya, pengaturan yang sarat 
akan muatan transaksional itu, seketika dapat langsung diterapkan 
kepada para hakim yang tengah menjabat sejak periode sebelumnya.

Tentunya, hal ini yang paling ditakutkan. Bagaimana kemudian 
kuasa oligarki mulai menjalar ke kursi penjaga konstitusi. Setelah 
KPK, kini MK. Harapan akan negara hukum yang demokratis seakan 
makin jauh. Benih-benih reformasi yang dahulu diperjuangkan 
kehadirannya kini tengah mengalami badai pengerdilan yang justru 
datang dari institusi kemasyarakatan itu sendiri.

Urgensi Revisi yang Seharusnya

Seandainya perbaikan itu dibarengi dengan momentum yang tepat, 
dan dengan beberapa substansi yang lebih komprehensif seperti 
penguatan antikorupsi kelembagaan, penegakan etika hakim, serta 
penambahan beberapa kewenangan. Misalnya terkait constitutional 
complaint, constitutional question atau sebagainya, maka perevisian 
itu tentu akan jauh lebih mudah diterima, karena hal-hal seperti itu 
sudah lama direkomendasikan lewat kajian-kajian akademik dan 
aspirasi berbagai kelompok masyarakat sipil.

Di sisi lain, revisi UU MK ini juga gagal menjawab kebutuhan 
dan penguatan kelembagaan MK itu sendiri. Utamanya terkait 
standardisasi seleksi hakimnya yang selama ini tidak memiliki pola 
dan indikator yang jelas dari ketiga lembaga pengusulnya, yakni 
DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung (MA). 

Undang-Undang sebelumnya, hanya menyebut pencalonannya 
dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta diajukan melalui 
pemilihan yang objektif dan akuntabel dari masing-masing lembaga 
tersebut. Nyatanya, pencalonan dan pengajuan itu terkadang 
berkebalikan dari normanya. Terkadang prosesnya dilakukan secara 
tertutup tanpa signifikansi partisipasi publik. Sebut saja ketika MA 
mengusulkan Anwar Usman dan Presiden mengusulkan Hamdan 
Zoelva pada periode sebelumnya.

Terlebih sampai sekarang, hanya DPR saja yang dapat dilihat memiliki 
kejelasan peraturan atau tata tertib (tatib) yang membakukan pola 
rekrutmen hakim MK, sementara lainya tidak. Hal ini tentunya 
menimbulkan beberapa pertanyaan tersendiri. Apakah hal tersebut 
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merupakan hak prerogatif dari pimpinan lembaga itu, dan publik 
hanya menerima begitu saja? Bagaimana jika terdapat calon yang 
belum diyakini publik sebagai ”negarawan yang menguasai konstitusi 
dan ketatanegaraan”, kemudian muncul dan tiba-tiba saja diusulkan 
sebagai hakim konstitusi? Hal-hal seperti inilah yang seharusnya 
lebih mendesak untuk dibahas oleh pembentuk UU.

Isu lainnya, ialah terkait pengawasan hakim konstitusi itu sendiri. 
Sejak hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terjerat kasus 
korupsi, tampak belum ada perubahan berarti terkait pengawasan 
hakim MK. Padahal, meski dikonstruksikan sebagai negarawan yang 
menguasai konstitusi, hakim MK pada hakikatnya tetaplah manusia 
biasa yang rawan dan rentan terhadap kesempatan korupsi.

Sayangnya, pengawasan etik di MK tentu tidak selamanya berjalan 
baik tanpa masalah. Sebut saja hasil kajian KPK yang sebagaimana 
disampaikan dalam laporan tahunannya. KPK mengemukakan 
sejumlah persoalan di dalam pengawasan hakim MK. Antara lain, 
lemahnya penjagaan kode etik MK, tidak adanya aturan mengenai 
benturan kepentingan di MK, serta tidak cukup kuatnya prinsip-
prinsip etik dalam memandu etik dan perilaku hakim MK (KPK, 
2019).

Mencegah Sandungan Transaksional

Apa yang kemudian disahkan dalam poin-poin revisi UU MK ini, 
tentunya harus menjadi bahan koreksi dan perhatian bersama. 
Soal usia minimal dan perpanjangan masa jabatan, bukan berarti 
sepenuhnya buruk. Bagaimanapun juga, institusi peradilan seperti 
MK pada dasarnya berbeda dengan institusi kenegaraan lainnya. 
Untuk dapat menjaga independensi dan imparsialitasnya dari 
cairnya dinamika politik suatu rezim, masa jabatan hakim MK sudah 
sepantasnya tidak dipatok berdasarkan periodik institusi kenegaraan 
yang dipilih secara demokratis.

Namun, agar tidak ada tudingan bahwa revisi ini memang diinisiasi 
sebagai sebuah bentuk ”hadiah” atau barter politik belaka, maka 
pemberlakuannya sudah seharusnya bersifat prospektif ke depan 
terhadap para calon hakim MK pada periode selanjutnya. Hal ini 
setidaknya dapat dianggap sebagai jalan yang adil untuk menghindari 
konflik kepentingan dan menjaga obyektivitas hakim konstitusi.

Selain itu, tetap diperlukan adanya mekanisme evaluasi dan 
pengawasan yang jelas terhadap standar etik yang lebih tinggi dan 
ketat dari jabatan-jabatan kenegaraan yang sejauh ini telah ada. 
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Hal ini dipandang perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban masa 
jabatan yang panjang dalam menjalankan fungsi the guardian of 
constitution. Jika tidak, maka hal ini akan sama saja menggelincirkan 
MK pada jurang penyalahgunaan wewenang, sebagaimana 
pernyataan Lord Acton yang sejauh ini selalu didengungkan, “Power 
tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.”

- Muhammad Aulia Y Guzasiah   -
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Mendorong Perluasan Pemanfaatan E-Kinerja 
Aparatur Sipil Negara

   

Langkah Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan sistem elektronik 
pemerintah atau e-government (e-gov) telah membawa dampak 
positif di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
Sejumlah layanan publik pun kini dapat diakses secara daring. 
Kendati demikian, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya 
sejumlah layanan publik yang masih harus tertunda dan juga 
menjadi persoalan yang harus dipecahkan lantaran sistem kerja sif 
tidak sepenuhnya efektif. Apalagi saat ini COVID-19 juga makin 
meningkat di kluster pemerintahan.

Untuk menekan dampak pelayanan publik yang terganggu, 
penyesuaian internal sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
perlu dilakukan. Salah satunya yaitu dengan mendorong 
pemanfaatan e-Kinerja yang lebih luas di Indonesia. E-Kinerja 
bukanlah sesuatu yang baru dalam pengembangan pemanfaatan 
e-gov di lingkup pemerintahan. Sejumlah kementerian/lembaga 
(K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerapkan sistem ini. 
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 
pemanfaatan sistem ini di tengah pandemi?

Mengenal E-Kinerja dan Tantangannya

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada 26 April 2019, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
(setkab.go.id, 20/05/2019). Penilaian Kinerja PNS sebagaimana 
dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan dalam suatu Sistem 
Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari perencanaan kinerja; 
pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; penilaian 
kinerja; tindak lanjut; dan Sistem Informasi Kinerja PNS. 
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Untuk mewujudkan terselenggaranya praktik berdasarkan PP 
tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuat 
langkah strategis,  yaitu dengan mengembangkan pemanfaatan 
e-Kinerja. E-Kinerja ini tidak hanya berlaku bagi pegawai yang 
berstatus PNS, tetapi juga seluruh ASN. Pada dasarnya, e-kinerja 
merupakan salah satu bentuk adaptasi pemanfaatan teknologi untuk 
menunjang kualitas kinerja yang lebih baik dalam melayani publik. 

Melalui E-Kinerja segala bentuk penilaian dapat diinput langsung 
menggunakan sistem yang telah disediakan. Menurut BKN (bkn.
go.id, 2020), manfaat yang ingin diraih melalui sistem ini yaitu 
pertama, mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik. 
Kedua, sebagai salah satu data acuan pemberian tunjangan kinerja 
yang diterima pegawai. Ketiga, memetakan kinerja pegawai dalam 
rangka sistem merit. 

E-Kinerja mendukung adanya mekanisme yang lebih efektif dalam 
melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis 
Beban Kerja (ABK). Misalnya, di Banda Aceh. Asisten III Pemko 
Banda Aceh, M. Nurdin S. menyampaikan bahwa adanya e-Kinerja  
mampu menekan jumlah PNS dari 7483 di tahun 2007 menjadi 
5957 di tahun 2014 (ekinerja.bpks.go.id, 20/11/2014).

Dampak positif lain juga dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuwangi. Mukti 
dkk. (2019),  dalam jurnal berjudul “Penerapan Sistem Penilaian 
Kinerja Berbasis E-Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Melalui 
Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Disdukcapil 
Kabupaten Banyuwangi”,  menyatakan bahwa e-Kinerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. 
Hal ini timbul karena adanya persepsi yang baik tentang penetapan 
standar penilaian yang tersusun dengan baik dalam organisasi untuk 
menilai kinerja pegawai.

Badan Kepegawaian Negara juga membuat coaching clinic untuk 
membantu pegawai memahami e-Kinerja tersebut. Coaching clinic 
merupakan layanan berupa kelas konsultasi untuk meningkatkan 
kemampuan ASN dalam implementasi aplikasi e-Kinerja (bkn.go.id/
coaching-clinic, 2020). Meskipun pada sejumlah K/L/Pemda sistem 
e-Kinerja ini sudah berjalan dengan baik, namun, nyatanya hal ini 
masih belum cukup baik dipraktikkan di sejumlah K/L/Pemda.

Dalam praktiknya, e-Kinerja menemui banyak tantangan yang 
cukup mendasar. Menjamurnya e-gov di lingkup pemerintah belum 
diriingi dengan pemanfaatan dan pengawasan yang berkelanjutan. 
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Sejumlah aplikasi antar unit juga cenderung berdiri sendiri-sendiri 
di satu lingkup K/L/Pemda. Misalnya saja, jika mengamati situs 
web beranda bkn.go.id, akan ditemukan sejumlah aplikasi yang 
sebenarnya dapat diintegrasikan. Faktor yang melatarbelakangi, 
diantaranya adalah minimnya goodwill di antara pejabat publik 
karena resistensi dalam melakukan perubahan dan ketidaksiapan 
daerah itu sendiri. 

Pada dasarnya, e-gov berada dalam agenda besar reformasi birokrasi. 
Birokrasi begitu lekat dengan label red tape atau pita merah. Begitu 
banyak peraturan dan jenjang sehingga kinerja yang berbelit masih 
menjadi belenggu untuk melakukan perubahan yang masif melalui 
e-gov. E-Kinerja yang berupaya merombak sistem yang selama ini 
berjalan membutuhkan perhatian besar agar mampu menggurita 
dalam tubuh birokrasi di Indonesia dan menjadikannya lebih 
profesional.

Sejumlah Rekomendasi

Pengembangan pemanfaatan e-Kinerja di tengah pandemi menjadi 
sebuah urgensi. Sejumlah upaya perlu dilakukan sebagai langkah 
percepatan.  

Pertama, BKN sebagai leading sector dalam manajemen ASN, perlu 
memperluas cakupan target pemanfaatan e-Kinerja di sejumlah 
Pemda dalam upaya mendukung Talent Pool ASN Nasional. 
Talent Pool ASN Nasional menjadi acuan rencana suksesi instansi, 
pengembangan karier pegawai, pengembangan kompetensi, 
promosi dan mutasi (tirto.id, 05/08/2019). Pada dasarnya, program 
ini mengintegrasikan berbagai sistem e-Kinerja yang dimiliki K/L/
Pemda. 

Sejak awal tahun 2020, BKN telah aktif memberikan sosialisasi 
terkait e-Kinerja melalui Tim Piloting Project e-Kinerja ASN yang 
menyasar 37 Pemda (sidaknews.com, 16/07). Dalam sosialisasi 
yang dilakukan, adanya indikator penilaian dan penilaian kinerja 
juga menjadi poin penting yang disampaikan, lantaran tingginya 
subjektivitas penilaian yang dilakukan secara manual melalui Sasaran 
Kinerja Pegawai (SKP).

Kedua, meninjau dan membentuk ekosistem kesiapan. Untuk dapat 
menekan adanya resistensi perubahan sistem, pemetaan kondisi 
Pemda perlu diutamakan untuk mengukur sejauh mana tingkat 
kesiapan dalam mempraktikkan e-Kinerja tersebut. Dalam hal ini, 
setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, 
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adanya payung hukum. Sebuah sistem dapat berjalan jika memiliki 
payung hukum yang mampu menopang secara signifikan dalam 
waktu yang panjang. 

Adanya payung hukum di tingkat Pemda juga menunjukkan 
goodwill dan bukti komitmen suatu pemimpin daerah. Misalnya saja 
di Banda Aceh, adanya Peraturan Walikota (Perwali) yang terus 
disesuaikan sejak adanya e-Kinerja pada tahun 2012, menjadi salah 
satu landasan penting agar kebijakan e-Kinerja dapat dilaksanakan 
secara berkelanjutan (acehtrend.com, 29/03/2016)

Selanjutnya, kedua, infrastruktur jaringan teknologi internet yang 
berada di daerah tersebut. Saat ini belum semua daerah di Indonesia 
teraliri internet. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) (2019) menyebutkan bahwa penetrasi pengguna 
internet di Indonesia mencapai 64,8% di tahun 2018. Dalam hal ini, 
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai leading 
sector, perlu mengupayakan langkah pemerataan dan akses internet 
yang lebih cepat di Indonesia.

Terakhir, meninjau kualitas ASN yang dimiliki dan/atau akselerasi 
pegawai generasi Y (millenial). E-Kinerja perlu didukung dengan 
adanya karakter ASN yang  adaptif. Karakter tersebut biasanya 
melekat pada pegawai generasi Y. Jurnal berjudul “Millenial Dalam 
Birokrasi: Akselerasi Pegawai Millenial dalam Instansi Pemerintah” 
oleh Juwari dkk. (2020), menyatakan bahwa generasi Y mempunyai 
peran penting dalam birokrasi dan dapat berkolaborasi dengan 
karakter birokrasi yang kaku, regulation-based dan sulit untuk 
berubah. Jurnal tersebut juga menemukan bahwa karakter millenial 
yang connected atau lekat dengan teknologi internet menjadi sebuah 
urgensi dalam desain besar reformasi birokrasi.

Mendorong perluasan pemanfaatan e-Kinerja ASN bukanlah 
hal yang mudah, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. 
Komitmen dan koordinasi yang sejelas-jelasnya di antara seluruh 
K/L/Pemda menjadi landasan utama, agar sistem ini dapat berjalan. 
BKN sebagai leading sector harus mampu memperkuat kapasitasnya 
menjangkau banyak aktor strategis demi mewujudkan perluasan 
pemanfaatan dan integrasi sistem e-Kinerja ini. Pada akhirnya, 
sistem ini pun diharapkan dapat menciptakan iklim penilaian yang 
lebih profesional, transparan dan berdampak pada pelayanan publik 
yang lebih maksimal.

  - Vunny Wijaya  -
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Memasuki bulan September, salah satu pemberitaan yang kerap 
muncul di media massa adalah peringatan terhadap peristiwa 
Gerakan 30 September 1965. Peristiwa pembunuhan enam jenderal 
dan satu perwira Angkatan Darat pada malam hari pada tanggal 
30 September di Lubang Buaya, memicu konflik berdarah yang 
berujung dengan pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama 
ke Orde Baru.

Peringatan terhadap peristiwa yang terjadi 55 tahun silam ini, 
menjadi kontroversi karena isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia 
(PKI) seakan menjadi isu politik yang membayangi dinamika politik 
nasional negeri ini. 

Bahkan di tahun 2020 ini, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) 
yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) 
NKRI berencana menyelenggarakan nonton bareng film G30S/
PKI. Acara tersebut akan diselenggarakan serentak secara nasional 
pada 30 September 2020. Acara ini  digelar untuk mengingatkan 
bahaya ideologi komunis masih mengancam Indonesia. PA 212 
mengklaim adanya indikasi bahaya komunis masih ada di Indonesia 
(cnnindonesia.com, 31/8). 

Isu Kebangkitan PKI di Tengah Dinamika Politik dan Persepsi 
Masyarakat Indonesia

Isu kebangkitan PKI bukan hanya terjadi pada tahun ini saja. Narasi 
terhadap bangkitnya PKI telah sering digaungkan beberapa tahun 
belakangan ini. 

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik 
Indonesia, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan isu 
keberadaan dan kebangkitan PKI hanya sebatas rumor semata. 
Isu tersebut telah menjadi komoditas bagi kepentingan kelompok 
tertentu. Menurut Agus, karena bangsa Indonesia mempunyai 
sejarah terkait PKI, maka isu PKI ini jadi isu yang cukup 
mudah digunakan oleh pihak tertentu dalam melanggaengkan 

Polemik Isu Kebangkitan PKI
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kepentingannya. Melalui isu PKI, pemilik kepentingan akan dengan 
mudah memprovokasi masyarakat (cnnindonesia.com, 15/10/2018).

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi 
Warman Adam mengatakan isu kebangkitan PKI atau komunis 
di Indonesia dihidupkan kembali, untuk mengembalikan kejayaan 
Orde Baru menjelang Pemilihan Presiden 2024 (tribunnews.com, 
7/7/2020). 

Asvi (2020) menyatakan ada pihak-pihak yang berkepentingan 
untuk menghidupkan kembali isu komunisme. Mereka adalah 
bagian dari rezim Orde Baru yang ingin kembali menegakkan rezim 
tersebut. Ditambah juga dengan kepentingan yang yang berbeda, 
misalnya ketika demonstrasi ada bendera HTI (Hizbut Tahrir 
Indonesia), melalui aksi demonstrasi tersebut, seakan HTI ingin 
menunjukkan eksistensinya dengan mengatakan mereka sebetulnya 
adalah pejuang untuk menghancurkan komunisme.

Padahal menurut Asvi (2020), telah ada ada TAP MPRS Nomor 
XXV/1966 tentang pembubarkan PKI dan larangan ajaran 
komunisme di Indonesia sejak 12 Maret 1966 lalu. Hingga kini, TAP 
MPRS tersebut tidak pernah dicabut. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa kebangkitan PKI hanya halusinasi. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa isu ini sengaja 
digulirkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan 
politiknya. Lantas, bagaimana isu kebangkitan PKI dalam persepsi 
masyarakat Indonesia? Berikut ulasan terkait hasil survei persepsi 
masyarakat dari sejumlah lembaga survei mencoba melihat persepsi 
masyarakat terhadap isu ini.

Pada tahun 2017, berdasarkan hasil Survei Saiful Muljani Research 
and Consulting (SMRC) menyatakan bahwa isu kebangkitan Partai 
Komunis Indonesia (PKI) tidak banyak dipercaya masyarakat. Dalam 
survei tersebut, ditemukan bahwa 86,8 persen responden tidak 
percaya bahwa PKI sedang bangkit. Hanya 12,6 responden yang 
percaya. Lebih spesifik, di antara mereka yang percaya bahwa PKI 
sedang bangkit, ada 39,9 persen yang bilang bahwa partai tersebut 
sudah mengancam negara. Hanya 15,5 persen dari mereka yang 
mengatakan bahwa ancaman PKI masih laten, atau belum menjadi 
ancaman nyata untuk saat ini (tirto.id, 29/9/2017). 

Selanjutnya pada tahun 2018, survei yang dilakukan LIPI di 9 Provinsi 
yakni, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Aceh, Jawa Timur, 
Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Banten, 
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menyatakan sebanyak 54,1% responden mengetahui mengenai 
berita terkait PKI. Dari jumlah itu, 42,8% percaya mengenai 
kebenaran berita yang beredar di media sosial (mediaindonesia.
com, 4/12/2018). 

Hasil survei tersebut mengkonfirmasi data survei PoliticaWave 
yang memantau sejumlah media sosial melalui Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, serta beberapa situs serta media sosial lain 
sepanjang bulan Agustus hingga bulan Desember 2017. Hasil survei 
tersebut menyebutkan bahwa jenis berita palsu yang paling banyak 
beredar di media sosial sepanjang periode survei tersebut terkait 
dengan isu kebangkitan PKI. Jumlah hoaks yang beredar di media 
sosial terkait isu kebangkitan PKI mencapai lebih dari 200 ribu atau 
95,3 persen (cnnindonesia.com, 10/2/2018).

Berdasarkan beberapa hasil survei tersebut, dapat dikatakan bahwa 
sebagian masyarakat masih percaya dengan isu kebangkitan PKI. 
Sebagian besar masyarakat yang percaya terhadap isu ini terutama 
berdomisili di kota-kota besar. Sedangkan saluran informasi untuk 
menyebarkan isu ini dilakukan melalui media sosial.  

Informasi yang masif melalui media sosial berpengaruh terhadap 
pandangan masyarakat, terutama pengguna media sosial, mengenai 
isu ini. Penjelasan pengaruh ini dapat ditinjau melalui media system 
dependancy theory. Teori ini mengasumsikan bahwa individu dalam 
pemenuhan kebutuhannya akan informasi menjadi tergantung pada 
media tertentu dan membuat media pilihannya tersebut menjadi 
penting bagi dirinya (Littlejohn dan Foss, 2008). 

Individu yang telah bergantung pada satu media, dalam hal ini media 
sosial, akan terpengaruh secara kognitif, afektif, dan behavioral. 
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar pengguna 
yang telah sangat bergantung terhadap informasi yang didapatkan 
melalui media sosial akan terpengaruh terhadap isu kebangkitan 
PKI.

Isu Kebangkitan PKI: Antara Propaganda dan Penuntasan 
Kasus HAM 1965

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa isu kebangkitan 
politik telah mempengaruhi persepsi masyarakat. Walaupun di 
sisi lain, isu ini sengaja digulirkan oleh individu maupun kelompok 
dalam momen tertentu demi memenuhi tujuan politiknya. Melihat 
hal ini, maka dapat dikatakan bahwa isu ini merupakan bagian dari 
propaganda politik.
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Propaganda sendiri menurut Harold D. Laswell (1937) adalah 
teknik untuk memengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasi 
representasinya. Isu kebangkitan PKI sebagai propaganda dilakukan 
dengan membuat opini seolah-olah PKI bangkit kembali. Opini ini 
kemudian didengungkan berulang-ulang kali sehingga sebagian 
masyarakat mempercayainya. 

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kenyataan yang ada 
bahwa PKI secara organisasi kepartaian tidak ada lagi. Bahkan 
mengutip pendapat Asvi Warman Adam di atas, TAP MPRS 
Nomor XXV/1966 tentang pembubarkan PKI dan larangan ajaran 
komunisme menutup kemungkinan lahirnya PKI di Indonesia. 

Dengan demikian, jika mengacu pada pendapat Laswell (1937) dan 
Asvi (2020), isu ini merupakan propaganda yang digaungkan untuk 
manipulasi oleh sejumlah pihak demi kepentingan politik baik dalam 
kancah elektoral demi mobilisasi massa maupun untuk menyerang 
lawan politik. 

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan 
isu tentang PKI sering digunakan pada saat jelang momen politik 
seperti Pilpres 2019. Pasalnya, komunisme merupakan satu dari 
tiga kelompok yang paling dibenci masyarakat, termasuk oleh 
kelompok muslim. Burhan mengatakan isu PKI menjadi bagian dari 
politik identitas untuk mengeksploitasi emosi massa (medcom.id, 23 
September 2017).

Sejalan dengan Burhan, pengamat politik Universitas Gadjah Mada 
(UGM) Arie Sudjito menilai, isu kebangkitan PKI terlalu mengada-
ada. Arie mengatakan isu itu sengaja dimunculkan kembali untuk 
menciptakan keresahan di masyarakat. Selain itu, isu tersebut 
memang sengaja ditiupkan jelang tahun politik (cnnindonesia.com, 
7/3/2019).

Di sisi lain, peringatan Peristiwa 30 September 1965 juga 
mengingatkan kepada bangsa ini bahwa terdapat permasalahan 
yang hingga saat ini belum tertuntaskan,  yakni kasus pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1965-1966. 

Jumlah korban pasca tragedi 1965, hingga saat ini tidak diketahui 
jumlah pastinya. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) pada 23 Juli 2012 memutuskan bahwa berbagai 
kekerasan setelah Peristiwa 30 September 1965 merupakan 
pelanggaran berat HAM. Jumlah korban menurut Komnas HAM 
di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa (tempo.co, 18/4/2016).
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Hingga saat ini, Komnas HAM telah menyerahkan berkas 
pelanggaran  HAM 1965  yang   telah diserahkan Komnas HAM 
kepada Kejaksaan Agung. Namun, status laporan Komnas HAM 
tersebut masih mangkrak karena alasan berkas perkara tidak 
memenuhi  persyaratan   formil  dan materiil. Padahal, telah ada 
payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat 
dapat dilakukan   melalui  jalur pengadilan  Ad Hoc, seperti 
diamanatkan di Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, setelah melewati 
pergantian beberapa kali pemerintahan di era Reformasi, hal ini 
masih urung terlaksana.

Penutup

Peristiwa 30 September 1965 selalu menjadi isu politik yang kerap 
muncul tahun-tahun belakangan ini. Isu ini menjadi komoditas 
politik yang dipropagandakan oleh individu atau kelompok tertentu 
demi memenuhi kepentingan politiknya.

Satu sisi yang sangat jauh berbeda penuntasan pelanggaran 
HAM paska 30 September 1965 seringkali sengaja dikubur untuk 
dituntaskan. Padahal penuntasan kasus pelanggaran HAM 
1965 penting untuk memberikan kebenaran yang pada akhirnya 
memunculkan keadilan bagi para korbannya.

Oleh karena itu, periode kedua Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) diharapkan dapat membawa kemajuan dalam 
perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 
dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Penyelesaian 
pelanggaran HAM di masa lalu sangat penting untuk diselesaikan 
dan diikuti rekonsiliasi semua pihak, baik di masa kini maupun di 
masa mendatang. 

 

- Arfianto Purbolaksono   -
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Akurasi Data Covid-19 Dan Pengambilan Kebijakan 
                

Adanya efek domino Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang 
menyeruak sejumlah bidang prioritas termasuk ekonomi, membuat 
kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dieksekusi oleh sejumlah 
Pemerintah Daerah (Pemda). Peningkatan signifikan jumlah pasien 
positif  pun tidak bisa dihindari selama beberapa minggu terakhir 
ini. Namun, memperhatikan sejumlah situs web baik di Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), kegamangan publik pun 
terjadi di sejumlah daerah karena ketidaksinkronan data. 

Pentingnya Akurasi Data COVID-19 

Sejak dibentuk, Satuan Gugus (Satgas) Percepatan Penanganan 
COVID-19 yang merupakan perpanjangan tangan langsung Presiden 
Joko Widodo (Jokowi), telah banyak memberikan informasi dan 
panduan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui 
situs web covid19.go.id. Satgas tersebut terdiri dari sejumlah tim, 
yang diantaranya berisikan pengarah, pelaksana, pakar yang 
kemudian juga diadaptasi oleh Pemda.

Seiring dengan berbagai arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, 
Pemda yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) pun turut 
membuat situs web sebagai pusat informasi COVID-19. Namun, 
memasuki bulan keenam, akurasi data COVID-19 masih terus 
dipertanyakan akibat masih ditemukannya ketidaksinkronan data 
jumlah kasus positif dengan selisih yang tinggi.

Misalnya saja di Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur 
(Jatim). Menurut  Koordinator Bidang Pencegahan Satgas 
COVID-19 Surabaya, Febria Rachmanita, tingkat ketidaksinkronan 
data bahkan mencapai di atas 50 persen (republika.co.id, 18/06). 
Setelah ditelusuri, adanya nama maupun alamat ganda menjadi 
penyebab. Bahkan, ditemukan sejumlah data yang belum 
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diperbaharui, sehingga individu yang sudah tidak berdomisili di 
Surabaya tidak tercatat perpindahannya.

Selain itu, ketidaksinkronan data juga terjadi di Pemkot Semarang. 
Juru bicara Satgas COVID-19 Pusat, Wiku Adisasmito, 
mengumumkan Kota Semarang manjadi daerah dengan kasus 
aktif tertinggi, yakni 2.317 kasus (kompas.id, 31/08). Namun, data 
Pemkot Semarang menunjukkan kasus aktif sejumlah 489. Terdapat 
perbedaan sebanyak 1.828 kasus. Padahal, Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Semarang, Abdul Hakam menuturkan, pihaknya 
memiliki aplikasi yang menghimpun seluruh data terkait COVID-19 
langsung dari sejumlah rumah sakit (RS) rujukan di Kota Semarang. 

Ketidaksinkronan data juga terjadi pada angka kematian. Koalisi 
Warga untuk Lapor Covid-19 mencatat, angka kematian akibat 
COVID-19  mencapai 2,5 hingga 4,2 kali lipat dari yang dilaporkan 
Pemerintah. Berdasarkan pengamatan mereka, data kematian 
yang dilaporkan oleh Pemerintah belum mengacu pada pedoman 
World Health Organisation (WHO). Laporan Satgas COVID-19 
seharusnya menyertakan seluruh data terduga dan terkonfirmasi 
COVID-19 (laporcovid19.org, 05/09).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Pusdatin 
Kemkes), Didik Budijanto, menyampaikan bahwa perbedaan data 
bisa terjadi karena perhitungan waktu penutupan perhitungan yang 
disepakati tidak sama oleh beberapa instansi atau Kementerian/
Lembaga (K/L). Didik menyebutkan, data yang masuk diverifikasi 
berulang-ulang. Adapun alur pengumpulan data dimulai dari 
laboratorium jejaring Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Kemkes (Balitbangkes Kemkes) yang dikompilasi di 
Jakarta (covid19.go.id, 28/04). 

Selanjutnya, data tersebut divalidasi dan diverifikasi oleh 
Balitbangkes Kemkes untuk kemudian dikirimkan ke Pusat 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency 
Operating Center/PHOEC) Kemkes untuk divalidasi dan diverifikasi 
kembali (covid19.go.id, 28/04). PHOEC juga menerima data dari 
Dinkes terkait penelusuran epidemiologi tiap daerah bersangkutan. 
Selanjutnya, PHOEC meneruskan data tersebut kepada Pusdatin 
Kemkes yang kemudian diverifikasi dan validasi kembali. Data yang 
dimiliki oleh Pusdatin, yang disimpan pada sistem gudang data juga 
terintegrasi dengan sistem Satgas COVID-19.

Di era pengambilan kebijakan berbasis bukti/fakta (evidence based 
policy), data yang akurat seyogyanya menjadi landasan dalam 
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pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan 
Pemda. Data yang akurat menjadi kunci agar eksekusi kebijakan 
dapat dibuat setepat-tepatnya mendekati kebutuhan publik. 

Menurut Ima Mayasari, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Indonesia (FIA UI), kebijakan daerah berbasis bukti, 
memungkinkan Pemerintah untuk memilih, mendanai dan 
melaksanakan program publik secara lebih strategis, didukung oleh 
peta jalan yang lebih komprehensif (kumparan.com, 12/11/2018). 
Dengan kata lain, keakuratan data dalam pengambilan kebijakan 
dapat mendukung efektivitas kinerja Pemerintah. Bagaimanapun 
juga, kewajiban Pemerintah adalah selalu menyediakan informasi 
seakurat mungkin dengan menggandeng partisipasi publik.

Rekomendasi

Sebagai salah satu upaya memperbaiki keakuratan data, tim 
pelaksana Satgas COVID-19 perlu memperdalam pelacakan kasus. 
Hal ini sangat memerlukan tinjauan masing-masing Pemda, apalagi 
jika terdapat ketidaksinkronan data dengan selisih yang tinggi. Semua 
data yang ada di Pusat berasal dari berbagai entitas kesehatan yang 
berbeda karena adanya sejumlah fasilitas kesehatan seperti Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan RS. 

Melihat situasi yang terjadi di Surabaya, pelacakan kasus perlu 
mengedepankan adanya data kependudukan yang handal. 
Jika sedari awal data penduduk yang diinput salah, hal ini jelas 
akan memengaruhi kualitas laporan yang dapat memengaruhi 
ketidakakuratan data. Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
perlu melakukan upaya untuk memperbaiki kehandalan data 
kependudukan di tengah pendataan kasus COVID-19.

Selain itu, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Puskesmas 
diharapkan memperlebar kapasitasnya dalam penelusuran terhadap 
masyarakat yang diduga kontak erat dengan pasien positif. Hal ini 
juga perlu diiringi dengan pencatatan data yang lebih akurat melalui 
koordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun 
Warga (RW). Pencatatan data pasien yang akurat juga diharapkan 
dapat menjadi prioritas fasilitas kesehatan lain seperti RS, sehingga 
persoalan data ganda pasien dan lain sebagainya dapat dicegah.

Adanya data COVID-19 yang akurat, selain dapat menjadi landasan 
pengambilan kebijakan, diharapkan juga dapat menyajikan informasi 
yang lebih komprehensif. Seperti halnya disinggung oleh Koalisi 
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Warga, bahwa pelaporan kasus belum sesuai dengan pedoman 
WHO, maka adanya data yang lebih komprehensif dan didukung 
dengan klasifikasi data yang lebih baik diharapkan dapat menjadi 
landasan pengembangan berbagai penelitian terkait COVID-19.

- Vunny Wijaya- -

Sosial
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Menelisik Kebijakan Bantuan Langsung Tunai 
untuk Pekerja Formal

 
 

Pada akhir bulan Agustus lalu, Pemerintah Pusat resmi 
menggelontorkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) bagi 
pekerja formal. Ketentuan mengenai program tersebut tertuang 
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pada peraturan tersebut 
disebutkan bahwa kriteria penerima subsidi gaji ialah Pekerja 
Penerima Upah (PPU) atau pekerja formal yang bekerja, baik pada 
perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
(BUMN/D),  serta aktif membayar premi Rp150.000 per bulan 
atau kurang. Dengan kata lain, pekerja yang mendapatkan stimulus 
tersebut berpendapatan kurang dari Rp5 juta.

Sampai saat ini, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan mencatat setidaknya terdapat 15.7 juta 
pekerja formal yang menjadi target penerima manfaat. Stimulus 
tunai tersebut kemudian diimplementasikan dengan mekanisme 
transfer langsung ke rekening pekerja dengan anggaran sekitar 
Rp37.7 triliun. Realisasinya, program tersebut didistribusikan selama 
4 (empat) bulan dengan masing-masing besaran per bulan mencapai 
Rp600.000 yang akan ditransfer setiap 2 (dua) bulan sekali sampai 
Desember 2020. 

Pada implementasinya, kebijakan yang digaungkan oleh Satuan 
Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional ini berusaha 
menjangkau kelompok pekerja formal yang masih tercatat di 
perusahaan. Di sisi lain, pekerja tersebut mengalami perubahan 
kondisi yang memengaruhi penghasilan mereka, baik akibat 
pemotongan gaji maupun penahanan gaji karena dirumahkan. Di 
sisi lainnya, pekerja formal pun menghadapi kesulitan ekonomi yang 
akhirnya membuat mereka menahan konsumsi, baik secara individu 
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maupun rumah tangga. Hal ini kemudian berdampak pada kondisi 
permintaan secara keseluruhan. 

Pola-pola sentakan krisis yang terjadi pada ragam struktur ekonomi 
tersebut akhirnya mendorong pemerintah untuk melancarkan 
program subsidi bagi pekerja formal dalam bentuk transfer tunai 
(cash transfer). Kebijakan ini banyak dilakukan oleh berbagai negara 
untuk menghadapi krisis keuangan yang memengaruhi kondisi 
pekerja. Pada bagian tulisan berikutnya, akan dipaparkan secara 
singkat mengenai implementasi subsidi gaji di berbagai negara dan 
kaitannya dengan program di Indonesia.   

Skema Subsidi Gaji Sementara bagi Pekerja Formal

Skema subsidi gaji yang namanya melambung sebagai “BLT bagi 
Pegawai” saat ini sebenarnya tidak jauh dari konsep Temporary 
Wage Subsidy atau Subsidi Gaji Sementara. Kebijakan ini bukanlah 
sebuah instrumen yang baru untuk membendung dampak krisis 
ekonomi terhadap pasar kerja di berbagai negara. Instrumen ini 
banyak dikembangkan dari program yang diluncurkan terlebih 
dahulu di Jerman, yang dikenal dengan sebutan  Kurzarbeit atau 
bantuan pekerja jangka pendek. Di Prancis, skema subsidi tersebut 
dikenal dengan nama activité partielle atau partial unemployment. Di 
Inggris dan Amerika Serikat, mekanisme tersebut dikenal sebagai 
Furloughing bagi pekerja. Tak ketinggalan, Jepang menamakan 
program mereka sebagai Employment Adjustment Subsidy. 

Berdasarkan pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada 
tahun 2007 hingga 2008, subsidi gaji sementara dapat mencegah 
pemutusan hubungan kerja massal, membantu perusahaan untuk 
menahan pekerja terampil mereka dan mendorong pemulihan 
ekonomi. Misalnya, saat krisis keuangan global saat itu, program 
yang diluncurkan di Argentina bernama REPRO atau Productive 
Recovery Programme dapat menyelamatkan ratusan ribu pekerja. 
Begitupun di Jerman, program short-time work pun telah membantu 
sekitar 580.000 pekerja.

Selain subsidi ini diproyeksikan dapat berdampak positif terhadap 
dunia kerja, program ini sebenarnya diarahkan kepada kondisi ekonomi 
rumah tangga. Realisasinya, program ini diharapkan mengurangi 
ketimpangan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, mendorong 
konsumsi rumah tangga,  serta meningkatkan permintaan secara 
agregat (International Labour Organization, 2020). Hal tersebut 
dikonfirmasi dalam Read (2020), yang menyebutkan bahwa 
mendukung pendapatan rumah tangga, terutama keluarga dengan 
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pendapatan rendah, akan mencegah ketidakpastian pendapatan dan 
meningkatkan konsumsi sekalipun masa pembatasan sosial masih 
berlaku. 

Di masa krisis COVID-19 seperti saat ini, berbagai negara 
kemudian mempertimbangkan skema subsidi gaji sementara. Di 
beberapa negara berkembang, terutama negara-negara ASEAN, 
implementasi dari program serupa memiliki keragaman mulai dari 
frekuensi, anggaran maupun durasi. Berikut tabel mengenai contoh 
negara-negara ASEAN yang menerapkan program subsidi gaji 
sementara.

Tabel 1. Negara-Negara ASEAN yang Menerapkan Subsidi 
Gaji
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Sumber: ILO (2020), diolah dari berbagai sumber.

Penerapan dari subsidi gaji di atas menjadi alternatif yang mungkin 
diterapkan. Ulasan dari C. Eugene Steuerle dari Urban Institute 
(2020) memaparkan bahwa kebijakan subsidi gaji sementara 
setidaknya memiliki tiga elemen untuk dipertimbangkan. Pertama, 
karena sifatnya sementara, program hanya akan memberikan 
tantangan terhadap anggaran jauh lebih kecil pada jangka panjang. 
Kedua, program tersebut berusaha mempertahankan pekerja dalam 
struktur ekonomi mereka pada situasi krisis. Terakhir, manfaat dari 
program tersebut akan didistribusikan kepada target sasaran yang 
jelas, yakni para pekerja, sehingga meminimalisir ketidaktepatan 
dalam pencairan program. 

Di Indonesia, kebijakan bagi pekerja formal seperti subsidi gaji 
memang tidak banyak digaungkan sebelumnya. Paket stimulus 
bantuan sosial lebih banyak diperuntukkan bagi kelompok dengan 
karakteristik kerentanan tertentu, seperti Program Keluarga 
Harapan, Program Sembako, diskon listrik atau BLT Dana Desa. 
Sayangnya, alpanya respons kebijakan terhadap karakteristik pasar 
kerja formal tersebut malah memotret data menyeramkan. 

Misalnya saja, hingga 31 Juli 2020, jumlah tenaga kerja yang 
mengalami PHK maupun dirumahkan mencapai lebih dari 3.5 juta 
pekerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020). Di antaranya, 1.1 
juta pekerja formal dirumahkan sementara dan 380.000 ribu lainnya 
harus di-PHK. Di sini, pekerja formal pun menghadapi pukulan 
yang tak mudah. Kemudian, program subsidi gaji yang sifatnya 
sementara dihadirkan oleh Pemerintah Indonesia, meskipun tujuan 
dari program memang lebih mengarah pada akselerasi konsumsi dari 
individu maupun rumah tangga para pekerja formal berpendapatan 
menengah ke bawah (middle-low) pada masa krisis COVID-19. 
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Walaupun begitu, kebijakan ini tetap diawasi implementasinya. 
Sampai saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah mencatat 
jumlah penerima manfaat yang telah mendapatkan subsidi gaji, 
seperti yang dapat dilihat dalam table berikut ini. 

Tabel 2. Pencairan Subsidi Gaji Periode 1 (September-
Oktober 2020)

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2020).

Dari sekian jumlah penerima manfaat yang sudah diverifikasi, ada 
sekitar 6.7 juta target penerima manfaat yang belum mendapatkan 
bantuan. Di samping itu, catatan dari BPJS Ketenagakerjaan, ada 
sebanyak 1.77 juta data peserta yang diajukan justru tidak memenuhi 
kriteria yang termaktub dalam Permenaker 14 Tahun 2020 di atas. 
Hal tersebut terungkap berdasarkan catatan dari Kementerian 
Ketenagakerjaan (2020) yang menyatakan bahwa kendala dalam 
proses pencairan bantuan disebabkan adanya persoalan data. 
Banyak persoalan seputar duplikasi rekening, nomor rekening tidak 
aktif maupun dibekukan, serta rekening yang tidak sesuai dengan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kendala data tersebut pada 
akhirnya mempersulit proses verifikasi dan memengaruhi proses 
pencairan bantuan yang berjalan. Pada hal ini, ada beberapa catatan 
implementasi pada tulisan bagian berikutnya untuk mendukung 
program berjalan sesuai yang diharapkan. 

Catatan Implementasi

Hadirnya kebijakan subsidi gaji sementara yang diterapkan di 
Indonesia setidaknya mampu memberikan gambaran baru tentang 
bantuan sosial bagi pekerja formal. Penerapan kebijakan ini 
diharapkan mampu melengkapi intervensi kebijakan lainnya yang 
ditujukan untuk pemulihan dampak sosial-ekonomi dari pandemi. 
Saat ini, sembari memastikan proses pencairan program tetap 
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berjalan melalui perbaikan sistem administrasi yang lebih akuntabel 
dan transparan, beberapa catatan dalam implementasi perlu 
dipertimbangkan. 

Pertama, selain bertujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah 
tangga pada masa krisis, akan lebih baik ke depannya program ini 
harus diperjelas dengan tujuan untuk mempertahankan pekerja agar 
bertahan pada struktur ekonomi mereka. Ketika subsidi langsung 
diberikan kepada pekerja, perusahaan seharusnya berupaya menekan 
risiko-risiko ekonomi terburuk bagi pekerja ke arah minimal, seperti 
merumahkan pekerja, pemotongan gaji atau bahkan pemutusan 
hubungan kerja. 

Kedua, memastikan cakupan dari program menyentuh target 
penerima manfaat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan 
menekan hambatan-hambatan dalam menentukan persyaratan 
program dan alokasi anggaran, walaupun prioritas tetap diberikan 
kepada sektor industri yang paling terdampak dari pembatasan 
sosial. Untuk memastikan banyak pekerja menjadi penerima manfaat 
dari program ini, berikan alternatif bagi perusahaan maupun pekerja 
untuk dapat memperbaiki data maupun mendaftar ke program 
tersebut melalui BPJS Ketenagakerjaan secara formal. Hal ini ke 
depannya akan mendorong perlindungan pendapatan dan relasi 
pekerja dengan perusahaan.

Terakhir, seiring dengan implementasi program yang berlanjut 
hingga bulan Desember nanti, perlu diperhitungkan strategi lanjutan 
sekalipun program telah berakhir. Subsidi gaji merupakan program 
yang terbilang baru di Indonesia, sehingga kebijakan ini memerlukan 
atensi yang cukup signifikan, baik dalam bentuk evaluasi dari 
program mengenai dampak yang dihasilkan terhadap pekerja dan 
pengaruh program sebagai instrumen pelengkap dari intervensi 
lainnya. Dengan adanya kajian di atas, diharapkan ke depannya akan 
banyak pengembangan sistem perlindungan sosial di masa krisis ke 
depannya.

- Nopitri Wahyuni  -

Subsidi gaji bagi 
pekerja formal di 
Indonesia diharapkan 
menjadi pelengkap 
dari instrumen 
jaring pengaman 
sosial lainnya untuk 
memulihkan dampak 
sosial-ekonomi bagi 
pekerja.
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Potret Layanan Kesehatan Seksual 
dan Reproduksi Selama Pandemi 

 

Perubahan dramatis yang terjadi sepanjang pandemi juga menyentuh 
aspek layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Saat ini, pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menempatkan 
perempuan dan anak pada situasi yang amat rentan. Ketika kebijakan 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun lockdown 
diterapkan untuk menangkis penyebaran virus, pada sisi yang 
sama, laporan tentang angka kekerasan berbasis gender di rumah, 
perkawinan anak, female genital mutilation (sunat perempuan) 
maupun kehamilan tidak diinginkan semakin melambung.   

Hal ini menjadi persoalan mendasar terkait aspek gender dan 
performa layanan kesehatan esensial pada masa krisis. Tingkat 
okupansi fasilitas kesehatan yang tinggi, pembatasan perjalanan 
dan prasyarat tes kesehatan membuat akses terhadap layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi menjadi tertunda. Belajar 
dari kasus penyebaran wabah pada waktu sebelumnya, tingkat 
ketimpangan gender dengan cakupan isu kesehatan memasukkan 
hak dan layanan seksual dan reproduktif sebagai sorotan penting, 
terutama bagaimana perempuan menghadapi kondisi yang pelik 
pada situasi krisis kesehatan. 

Pada epidemi Ebola yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014-
2015, perempuan dan anak perempuan memiliki kesulitan untuk 
mengakses layanan kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa 
dampak dari pandemi tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu 
dan anak sepanjang krisis, tetapi juga pada jangka panjang. Hal 
tersebut diungkapkan dalam sebuah studi yang dipublikasikan di 
The Lancet Global Health (2017), bahwa kondisi kesehatan ibu 
dan anak menurun drastis selama epidemi Ebola. Epidemi tersebut 
mengakibatkan berbagai macam penundaan layanan bagi perempuan 
yang mengalami komplikasi kehamilan sehingga berdampak buruk 
terhadap risiko aborsi spontan dan pendarahan. 

Belum selesai sampai di situ, hambatan finansial dan struktural 
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mengenai layanan juga amat berpengaruh (Chattu & Yaya, 2020). 
Ketimpangan sosio-ekonomi yang terdapat pada layanan kesehatan 
masih terjadi dan membuat kelompok rumah tangga dengan sosio-
ekonomi rentan ditambah dengan konteks geografis perdesaan justru 
akan lebih sulit mendapatkan layanan. Pada akhirnya, pemulihan 
layanan kesehatan ibu dan anak tidak seluruhnya berjalan optimal, 
apalagi ketika dilakukan tanpa intervensi yang jelas.

Selain Ebola, catatan dari epidemi Zika di Amerika Latin pada tahun 
2015-2016 juga meninggalkan refleksi penting terkait kondisi serupa. 
Terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan relasi gender 
di wilayah tersebut, yakni perempuan tidak sepenuhnya memiliki 
kontrol terhadap kondisi seksual dan reproduksi, akses layanan 
kesehatan yang memadai maupun sumber daya keuangan yang 
cukup untuk pergi ke fasilitas kesehatan dalam rangka memeriksakan 
kondisi kehamilan mereka. 

Selanjutnya, catatan dari Human Rights Watch (2017), epidemi 
Zika pun menampilkan potret yang buram mengenai penyediaan 
informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi maupun hambatan 
dalam mengakses metode-metode kontrasepsi. Wilayah yang 
memiliki risiko terjangkit Zika akan cenderung sulit mengakses 
alat kontrasepsi yang bekerja maupun layanan kesehatan esensial 
(Davies & Bennett, 2016). Pada akhirnya, banyak perempuan dan 
anak perempuan harus menghadapi kesulitan dalam menghindari 
kehamilan tidak diinginkan, bahkan beberapa tahun setelah epidemi 
berakhir (Napravnik & Soltani, 2020).

Di sisi lain, praktik cukup baik terjadi pada wabah H1N1 atau Flu 
Babi yang menjangkit di berbagai negara pada tahun 2009-2010. 
Identifikasi lebih awal mengenai kerentanan perempuan hamil 
terhadap risiko penularan virus, seperti tingginya perempuan 
hamil yang masuk ke rumah sakit, kebutuhan alat kesehatan dan 
tingginya angka kematian, akhirnya membantu adanya penyediaan 
jalur prioritas bagi perempuan hamil agar mendapatkan vaksin lebih 
cepat (Gupta, 2020). 

Melihat berbagai pembelajaran terhadap berbagai krisis kesehatan 
di atas, penting pula untuk menengok kembali bagaimana pandemi 
COVID-19 juga membutuhkan perhatian serupa, bahkan lebih 
besar. Pada konteks Indonesia, data dari Perkumpulan Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia (POGI), sebanyak 13.7 persen perempuan 
hamil lebih mudah terinfeksi COVID-19 ketimbang mereka yang 
sedang tidak menjalani kehamilan. Data ini menjadi dasar telisik dan 
kritik lebih jauh terhadap penyediaan layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi pada masa krisis. 
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Beberapa Catatan Isu 

Konteks tulisan ini membahas tentang ketimpangan gender dan 
layanan kesehatan seksual dan reproduksi pada masa pandemi. 
Sebelum menguraikan beberapa isu, kita semua perlu melihat 
proyeksi dari United Nations Population Fund (UNFPA) yang 
menyatakan akan terdapat kurang lebih 7 kasus kehamilan tidak 
diinginkan di berbagai negara berkembang ketika pembatasan 
sosial skala besar dan/atau lockdown diterapkan selama 6 bulan ke 
belakang. Hal ini terjadi disebabkan kurang lebih 47 juta perempuan 
di 114 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah tidak 
dapat menggunakan alat kontrasepsi modern (UNFPA, 2020). 

Di Indonesia, proyeksi kehamilan tak diinginkan juga tidak bisa 
diabaikan. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2020, terdapat 
penurunan angka jumlah pengguna alat kontrasepsi sekitar 40 persen 
selama pandemi COVID-19. Tutupnya berbagai layanan kesehatan 
mulai dari Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu 
(Posyandu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun 
rumah sakit menjadi salah satu pemicu tertundanya layanan. 

Dengan perkiraan angka hingga mencapai 2.5 juta pasangan usia 
subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan persentase 
kehamilan paling rendah sekitar 15-20 persen, maka setidaknya 
akan ada penambahan angka kehamilan 370.000 sampai 500.000 
kehamilan baru (BKKBN, 2020). Permasalahannya, kemungkinan 
adanya kehamilan yang tak direncanakan akan menambah buntut 
panjang beban sosio-ekonomi pada masa pandemi maupun transisi 
menuju setelahnya.

Selain itu, konsekuensi kehamilan tidak diinginkan sebenarnya akan 
sangat berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak. 
Sekalipun alat kontrasepsi tersedia, tingginya angka kehamilan 
tidak diinginkan akan mengarah pada risiko tinggi tindakan aborsi, 
pendarahan maupun keguguran. Menurut catatan dari UNFPA 
(2020), kasus tersebut akan memperbesar risiko kematian ibu yang 
pada akhirnya banyak anak akan lahir dan besar tanpa ibu.

Masih terkait dengan isu di atas, pandemi juga menyibak realitas lain 
terkait dengan perkawinan anak. Catatan dari UNFPA, diperkirakan 
terdapat 13 juta anak yang dikawinkan tergantung seberapa lama 
lockdown diterapkan. Di Indonesia, setidaknya terdapat 34.000 
permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan 
agama sampai Juni 2020. Faktanya lagi, 97 persen dari permohonan 
dispensasi tersebut dikabulkan. Dengan kata lain, perkawinan 
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diizinkan untuk dilaksanakan (Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Tak bisa ditampik bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor 
penting terhadap tingginya angka perkawinan anak. Apalagi, dalam 
konteks pandemi, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan tingkat 
kemiskinan meruncing di berbagai negara berpendapatan rendah, 
di mana tingkat perkawinan anak masih amat tinggi. Situasi sosio-
ekonomi yang rendah, pada akhirnya akan menjadikan keluarga 
yang terbentuk dari perkawinan anak sebagai kelompok masyarakat 
yang rentan pula.

Penelitian pun menunjukkan bahwa perkawinan anak dan 
kehamilan pada usia remaja bersinggungan dekat. Sekitar 90 
persen kelahiran dari kehamilan pada usia remaja di negara-negara 
berkembang terjadi pada anak perempuan yang telah menikah atau 
telah berhubungan seksual. Pada kebanyakan kasus, seperti yang 
diutarakan oleh Girls Not Brides, perkawinan anak adalah penyebab 
kehamilan pada usia dini, yang juga dalam banyak kasus juga diikuti 
dengan kehamilan tidak diinginkan. Masalahnya, kondisi kehamilan 
seperti ini menyebabkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian 
bayi, yang amat sering terjadi pada konteks perkawinan anak (The 
Global Partnership to End Child Marriage, 2020). Hal ini tentunya 
harus mendapatkan perhatian bersama, terutama dari pemerintah 
dan lembaga-lembaga layanan terkait.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Untuk menanggapi permasalahan di atas, ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan. Berbagai konteks permasalahan di atas, 
sebenarnya tak terlepas dari bagaimana akses layanan kesehatan 
seksual dan reproduktif dapat tetap disediakan di tengah-tengah 
krisis.  Utamanya, pemerintah harus mengakui bahwa layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi merupakan salah satu kebutuhan 
layanan kesehatan yang penting. Dengan begitu, berbagai hambatan 
akses harus dipangkas agar layanan tetap sampai ke target sasaran. 

Apa yang bisa dilakukan pertama ialah memastikan bahwa akses 
terhadap berbagai informasi mengenai layanan tersebut tersedia, 
baik secara digital maupun non-digital, tersebar di berbagai fasilitas 
kesehatan dasar. Selain itu, optimalisasi layanan berbasis daring, 
seperti telemedika pada aspek kesehatan seksual dan reproduksi, 
juga harus dilakukan untuk membantu para pengakses layanan 
dalam berhubungan dengan layanan kesehatan yang ada. Pada saat 
yang sama, fungsi layanan berbasis komunitas (community based 

Sosial
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health-care) juga amat dibutuhkan untuk memasifkan informasi 
tersebut kepada keluarga yang tak terjangkau teknologi maupun 
akses layanan yang tersedia.

Kemudian, intervensi yang dilakukan juga harus memangkas 
hambatan finansial yang ada untuk mengakses layanan. Di Indonesia, 
perlu ada penerapan telemedika yang bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, 
masyarakat dapat  mengakses konsultasi terkait kesehatan seksual 
dan reproduksi secara cepat dan mudah tanpa frekuensi tinggi 
untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Pendekatan ini diharapkan 
dapat diterapkan secara menyeluruh pada pusat-pusat kesehatan di 
Indonesia untuk mengurangi hambatan akses ke layanan dasar pada 
masa pandemi dan menekan ketimpangan gender pada layanan 
kesehatan ke depannya. 

- Nopitri Wahyuni   -

Sosial

Memutus hambatan 
akses struktural 
dan finansial adalah 
tantangan utama yang 
harus diperhatikan 
dalam penyediaan 
layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi 
pada masa pandemi. 
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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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