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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2020 mengangkat laporan utama mengenai 
resesi ekonomi yang melanda di berbagai negara dan Indonesia akibat 
pandemi COVID-19. Pada bulan September 2020, setidaknya sudah ada 
18 negara yang masuk ke dalam jurang resesi akibat pandemi COVID-19. 
Misalnya, di kawasan Asia, ekonomi Singapura mengalami resesi 
setelah kontraksi dua kuartal berturut. Hal ini juga terjadi di Indonesia, 
masyarakat cemas akan keadaan ekonomi ke depannya, terlebih dengan 
adanya sentimen dan pemberitaan negara-negara yang mengalami resesi. 
Implikasinya, masyarakat menahan konsumsinya, yang ikut mempengaruhi 
kondisi perekonomian di Indonesia.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang keberlanjutan 
penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah peningkatan penyebaran 
COVID-19. Legalitas penetapan penyelenggaraan Pilkada serentak di bulan 
Desember nanti, secara normatif dapat dinyatakan telah hilang dan batal 
demi hukum. Bahkan, dapat dianggap bertentangan dengan Perppu No. 2 
Tahun 2020, jika penyelenggaraannya tetap bersikeras dilanjutkan. Selain 
itu, kami membahas tentang peran dan kinerja Dewan Pengawas (Dewas) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di bidang politik, Update Indonesia membahas Laporan Awal Dana 
Kampanye (LADK) Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020. LADK sangat 
penting untuk diperhatikan karena laporan ini diharapkan menjadi titik awal 
bagi masyarakat untuk menilai kandidat mana yang memiliki komitmen 
dalam menjalankan prinsip transparansi nantinya jika terpilih. Selain itu, 
kami juga membahas tentang memperkuat penyelenggara Pilkada 2020 di 
daerah.   Selanjutnya, kami membahas ketentuan kampanye Pilkada 2020 
dengan keluarnya PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Kemudian, kami juga 
membahas tentang pemanfaatan “big data” dalam sektor pemerintahan di 
Indonesia, sekaligus tantangan dalam pemanfaatannya. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang peringatan Hari 
Kesehatan Jiwa di tengah pandemi COVID-19. Hari Kesehatan Jiwa di 
tengah pandemi menjadi refleksi penting terkait dengan potret pemenuhan 
kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, kami membahas 
tentang upaya memutus rantai COVID-19. Lebih jauh, kami juga membahas 
tentang dampak sosio-ekonomi pandemi COVID-19 terhadap perempuan.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Resesi yang Tidak Biasa:
 Bagaimana Indonesia Memitigasinya? 

  

Beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19 merebak, jutaan 
penduduk dunia sudah melihat masa depan dengan cemas. Banyak 
perusahaan yang menghadapi iklim usaha global yang kompleks. 
Mulai dari ancaman serangan siber hingga mata rantai suplai global 
yang mulai tersendat. Akibatnya, proses ekspansi bisnis berjalan 
lambat. Tidak hanya itu, gejolak ekonomi-politik pun mulai terlihat 
jelas, di mulai dari perang dagang Amerika-China, Brexit (British 
Exit), dan ketegangan politik di Timur Tengah yang berimplikasi 
kepada perlambatan ekonomi global (Basri, 2020; World Economy 
Forum, 2020).

Lebih lanjut, banyak pihak menduga bahwa ekonomi global sedang 
menuju krisis kredit yang disebabkan oleh hutang perusahaan 
dibandingkan hipotek, seperti yang terjadi pada tahun 2008. 
Kemudian, kebijakan easy money selama puluhan tahun yang 
dilancarkan The Fed memang telah membuat banyak bisnis bangkit. 
Namun, hal itu belum memastikan bahwa keadaan ekonomi akan 
baik-baik saja (Advisor Perspective, 2020). 

World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) memproyeksikan bahwa perlambatan 
ekonomi sudah di depan mata. Misalnya, World Bank sebelum 
pandemi  ini merebak, sudah memproyeksikan pertumbuhan 
ekonomi global tahun 2020 sebesar minus 5,2 persen (Global 
Economic Prospect, 2020). Kemudian, OECD juga turut 
memproyeksikan ekonomi global akan mengalami perlambatan dari 
2,9 persen di tahun 2019 menjadi 2,4 persen di tahun 2020 (OECD 
Interim Economic Outlook, 2020). 

Oleh sebab itu, banyak pihak yang akhirnya mulai memberikan 
peringatan bahwa perekonomian dunia akan mengalami resesi pada 
tahun 2020. 

Laporan Utama
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Resesi yang Tidak Biasa dan Implikasinya.

Pada prinsipnya, resesi merupakan siklus bisnis yang alamiah. 
Momentum resesi biasanya dimulai tepat setelah aktivitas ekonomi 
mencapai titik puncak aktivitasnya (peak) dan berakhir saat 
ekonomi mencapai palungnya (trough). Menurut NBER (2020), 
resesi merupakan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi 
yang tersebar di seluruh komponen dan berlangsung lebih dari 
beberapa bulan. Biasanya penurunan terlihat dalam produksi, 
pekerjaan, pendapatan riil, dan indikator lainnya. Secara teknis, 
negara dikatakan mengalami resesi jika Produk Domestik Bruto 
(PDB) mengalami kontraksi atau minus (negatif) dalam dua kuartal 
berturut-turut atau lebih secara tahunan. Untuk memudahkannya 
lihat grafik di bawah ini.

Grafik 1. Tingkat Pertumbuhan PDB Riil (%)

             Sumber: Bureau of Economic Analytics, 2007.

Grafik 1 menunjukkan ekspansi atau kontraksi tahunan dalam 
perekonomian. Bagian yang berwarna abu-abu menunjukkan resesi 
yang diidentifikasi oleh NBER. Dua kontraksi output yang paling 
parah (tidak termasuk penyesuaian pasca-World War ke-II dari 
tahun 1945 hingga 1947) terjadi selama Great Depression tahun 
1930-an. Sisanya, setiap kali grafik berwarna cokelat turun, maka 
bagian ini akan diblok dengan warna abu-abu. Hal ini menunjukkan 
perekonomian mengalami resesi. Setidaknya, lebih dari 13 kali 
perekonomian dunia mengalam momentum kontraksi. Kendati 
demikian, grafik di atas juga menunjukkan bahwa pasca mengalami 
kontraksi, ekonomi akan menuju siklus berikutnya, yaitu momentum 
ekspansi. 

Laporan Utama
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Tahun ini, guncangan disebabkan oleh hal yang tidak pernah 
terpikirkan sebelumnya, yaitu virus. Secara khusus, dari sisi 
penawaran, rantai pasok hampir terputus hanya dalam semalam 
karena kekhawatiran virus dan kebijakan pembatasan sosial di 
banyak negara. Dari sisi permintaan, daya beli konsumen runtuh 
karena orang kehilangan pekerjaan. Akibatnya, mereka yang 
memiliki lebih banyak uang mulai memilih untuk menabung lebih 
banyak. Implikasinya, permintaan juga merosot tajam. Oleh sebab 
itu, inilah yang kemudian kita sebut dengan resesi yang tidak biasa. 
Kita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat unik: resesi tahun ini 
didorong oleh penawaran dan permintaan. 

Dikutip dari Kontan.co.id (2020), pada bulan September 2020, 
setidaknya sudah ada 18 negara yang masuk ke dalam jurang 
resesi akibat pandemi COVID-19. Misalnya, di kawasan Asia, 
ekonomi Singapura mengalami resesi setelah kontraksi dua kuartal 
berturut. Pada kuartal I-2020, ekonomi Singapura menurun 3,3 
persen kuartal-ke-kuartal (QoQ). Kemudian, pada kuartal II-2020, 
ekonomi Singapura semakin dalam terkontraksi hingga 41,2 persen 
(QoQ). Kemudian, ekonomi Malaysia juga masuk ke jurang resesi, 
di mana pada kuartal II-2020, ekonomi Malaysia merosot hingga 
minus 16,5 persen (QoQ), setelah kuartal sebelumnya minus 1,15 
persen (QoQ).

Di kawasan Eropa, ekonomi Jerman mengalami kontraksi pada 
tingkat tertajam pada kuartal II-2020. Ekonomi Jerman mengalami 
kontraksi sebesar 10,1 persen (QoQ) dari bulan April hingga Juni. 
Kemudian, ada Swiss yang juga resmi masuk jurang resesi. Swiss 
mengalami minus 8,2 persen pada Kuartal II-2020. Menurut catatan 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss, penurunan 
tersebut merupakan penurunan yang paling tajam sejak pencatatan 
kuartalan dimulai pada tahun 1980. Bahkan, negara adidaya seperti 
Amerika Serikat pun juga mengalami hal yang sama. Perekonomian 
Amerika Serikat jatuh ke jurang resesi pada kuartal II-2020 setelah 
mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 32,9 persen.

Indonesia di Tepian Resesi

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Memasuki bulan Juni 2020, 
pemerintah mewacanakan kebijakan ‘new normal’ yang belakangan 
dikenal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan ini 
merupakan bentuk relaksasi dari kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Seperti diketahui, kebijakan PSBB 
membawa eksternalitas yang tidak mudah, terlebih terhadap 
perekonomian yang mengandalkan pertemuan secara fisik. Oleh 

Laporan Utama
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sebab itu, pada saat AKB diterapkan, masyarakat diberikan ruang 
untuk beraktivitas kembali termasuk memulai aktivitas ekonomi, 
namun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Dari catatan google mobility report, dapat dilihat bahwa mobilitas 
masyarakat sudah mulai menuju ke arah baseline. Utamanya, 
mobilitas lebih banyak menuju supermarket dan apotek. Kemudian, 
mobilitas masyarakat juga sudah mulai tinggi menuju tempat kerja, 
meskipun masih berada pada angka 20 persen di bawah normal. Dari 
data di atas juga dapat dikatakan bahwa banyak perkantoran yang 
sudah mulai melakukan aktivitas bisnis hariannya. Implikasinya, 
masyarakat yang tadinya dirumahkan dan tidak menerima gaji, 
kini akan memeroleh kembali pendapatannya seiring dengan mulai 
beroperasinya kantor mereka. Efek multiplier-nya adalah tingkat 
kepercayaan diri masyarakat akan segera pulih dan daya beli pun 
akan segera bangkit. 

Data pergerakan masyarakat ini pun sejalan dengan data Purchasing 
Manager Index: Manufacturing (PMI). Data PMI pada bulan Juli 
2020  sudah menunjukkan adanya tanda-tanda reborn (46,9) setelah 
sebelumnya pada bulan  Maret terpuruk (28.6). Artinya, pada 
bulan Juni 2020, industri manufaktur sudah mulai menunjukkan 
adanya reborn atau perbaikan meskipun belum ke tahap ekspansi. 
Kita patut bersyukur. Artinya, proses produksi sudah mulai berjalan, 
masyarakat berangsur-angsur sudah kembali bekerja meski dengan 
kapasitas di bawah normal. 

Kendati demikian, ada satu hal yang menarik, jika kita perhatikan 
dengan rinci bahwa reborn memang terjadi pada bulan Mei hingga 
Juni 2020. Namun, di bulan Juli 2020 perbaikan atau reborn 
cenderung mengalami stagnasi. Hal ini juga tercermin dari data 
Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), di mana seiring dengan 
relaksasi PSBB, IKK memang mengalami perbaikan menjadi 86,9 
pada Agustus. Namun, perbaikan ini berjalan agak landai dengan 
kenaikan antara bulan Mei hingga Agustus, yakni hanya sebesar 
11,7 persen atau 3,74 persen per bulan (Bank Indonesia, 2020). 
Kemudian, indeks pembelian barang tahan lama juga mengalami 
kenaikan yang tidak signifikan dari 66 pada bulan Juni berturut-
turut menjadi 68,5 dan 71,8 pada bulan Juli hingga Agustus. Dari 
penjelasan ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pembatasan 
sosial belum dapat dijustifikasi untuk mendorong perekonomian 
akan kembali normal. 

Kondisi ini semakin diperkeruh dengan adanya kebijakan penerapan 
PSBB Jilid-II yang mulai berlaku sejak 14 September 2020 lalu. 

Laporan Utama
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Implikasinya, aktivitas masyarakat yang kemarin sudah berangsur 
menuju baseline kini harus dipaksa berhenti lagi. Maka, tidak 
mengherankan jika harapan untuk menuju kurva V-Shaped menjadi 
pudar. Dengan demikian, kemungkinan Indonesia akan berhadapan 
dengan  kurva U-Shaped dan yang  terburuk  menjadi  kurva L-Shaped. 
Prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pada triwulan III-2020 
juga telah digeser dari minus 2,1 persen menjadi minus 2,9 persen. 
Jika demikian, maka saat ini Indonesia sedang berada di tepian resesi 
dan siap menyusul 18 negara lainnya yang sudah lebih dulu resesi.

Bagaimana Mitigasinya?

Lantas apa yang dapat dilakukan untuk memitigasi dan bangkit dari 
resesi? Di dalam situasi normal, idealnya kita dapat mendorong 
perekonomian dari dalam maupun dari luar. Namun, situasinya 
kini berbeda. Ekonomi dunia juga sedang mengalami guncangan. 
Artinya, kita tidak dapat berharap banyak kepada ekspor dan impor 
(perdagangan internasional). Maka, yang dapat kita lakukan adalah 
fokus pada sumber pertumbuhan dari dalam/domestik.

Dalam sumber pertumbuhan domestik, khususnya dalam situasi 
normal, kita dapat menggenjotnya melalui investasi. Namun, 
kita perlu realistis dan rasional, penutupan ekonomi dan lesunya 
permintaan telah berdampak terhadap tertekannya dunia usaha 
yang secara simultan membuat investasi juga menjadi tersendat. 
Mengapa demikian? Saat ini situasi deman/permintaan sedang 
mengalami kelesuan. Oleh sebab itu, investor akan berpikir untuk 
apa melakukan investasi, jika permintaan terhadap barang dan 
jasa sedang merosot. Dengan demikian, jargon supply creates own 
demand pun tidak bisa berlaku.

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

Upaya untuk memperluas cakupan penerima bantuan sosial, baik 
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan 
(PKH) maupun pos bantuan sosial lainnya memang menjadi 

Laporan Utama
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salah satu opsi untuk mendorong permintaan. Namun, apakah 
permintaan lantas akan segera tercipta? Belum tentu. Mengapa? 
Kendati pemerintah telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk 
mendorong konsumsi melalui program bantuan sosial, namun saat ini 
yang menjadi persoalan adalah perubahan perilaku dari masyarakat. 

Lihat misalnya, data dari The Economist (2020) bahwa ada 
fenomena menarik di Swedia yang menerapkan skenario santai saat 
adanya pembatasan wilayah atau lockdown. Sementara, Denmark 
menerapkan skenario ketat. Namun, keduanya memiliki kesamaan, 
yakni masyarakatnya menghabiskan uang yang lebih sedikit. 
Artinya, saat ini behaviour masyarakat berubah untuk menjadi 
spend less money. 

Hal ini juga terjadi di Indonesia, masyarakat cemas akan keadaan 
ekonomi ke depannya terlebih adanya sentimen dan pemberitaan 
negara-negara yang mengalami resesi. Implikasinya, masyarakat 
menahan konsumsinya. Hal ini sejalan dengan catatan LPEM 
UI (2020) yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga 
melambat menjadi 2,84 persen (year on year/yoy). Jauh di 
bawah 5,01 persen yang tercatat pada periode yang sama tahun 
lalu (menjadi pertumbuhan terendah sejak Triwulan-II 2001).  
Sementara itu, berdasarkan data Analisis Uang Beredar Bank 
Indonesia, penghimpunan simpanan bank pada bulan Agustus 2020 
tercatat senilai Rp6.228,1 triliun, atau meningkat 10,9 persen yoy. 
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 
sebesar 7,7 persen yoy.  Padahal, seperti yang sudah disebutkan 
sebelumnya, saat ini konsumsi menjadi senjata pamungkas untuk 
menghadang resesi.

Rekomendasi Kebijakan

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

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

Kedua, dari sisi demand, Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Sosial dapat bekerja sama untuk memperluas cakupan 

Laporan Utama
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penerima bantuan sosial utamanya melalui BLT (dengan segala 
kekurangannya) kepada masyarakat aspiring middle income class. 
Bentuknya pun bisa jadi dapat beragam, seperti pemberian kupon 
belanja yang memiliki  jangka waktu tertentu. Dengan demikian, 
masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menukarkan kupon 
tersebut ketimbang menyimpannya. Alhasil, demand akan bergerak 
dan pertumbuhan ekonomi akan bergulir. 

Hal ini juga telah diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika 
Serikat, di mana masyarakat yang tergolong dalam aspiring middle 
income class diberikan sebuah voucher belanja setiap bulannya. 
Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan untuk membeli 
kebutuhan pokok yang diperlukannya. 

Ketiga, dalam jangka menengah, Kementerian Keuangan harus 
mempersiapkan industri-industri untuk melakukan jump start, salah 
satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengapa 
demikian? unit bisnis  UMKM menyumbang 99 persen pada total 
bangun usaha yang ada di Indonesia. Dalam hal penyerapan tenaga 
kerja, UMKM mampu menyediakan 90 persen lapangan kerja bagi 
penduduk untuk bekerja. Secara makro, kontribusi UMKM juga 
sudah terbukti. Pada tahun 2018, sumbangsih UMKM kepada PDB 
Indonesia mencapai lebih dari 50 persen. Oleh sebab itu, dengan 
memberikan stimulus jump start kepada UMKM, maka penyerapan 
tenaga kerja juga akan segera tercipta dengan cepat terlebih tadi 
penyerapan tenaga kerja mencapai 90 persen. 

- M. Rifki Fadilah -

Kita dihadapkan 
dengan sesuatu yang 
sangat unik: resesi 
tahun ini didorong 
oleh penawaran dan 
permintaan. Maka, 
tidak mengherankan 
jika harapan 
untuk menuju 
kurva V-Shaped 
menjadi pudar. 
Dengan demikian, 
kemungkinan 
Indonesia akan 
berhadapan dengan 
kurva U-Shaped dan 
yang terburuk menjadi 
kurva L-Shaped. 
Lantas, apa yang 
dapat dilakukan untuk 
memitigasi dan bangkit 
dari resesi? 

Laporan Utama
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Menyoal Fakta dan Legalitas 
Pilkada Serentak Desember 2020  

Kian mengkhawatirkan, adalah satu frasa yang paling tepat 
untuk menggambarkan kondisi terkini dari perkembangan kasus 
Coronavirus Disesase-2019 (COVID-19) di Indonesia. Pasalnya, 
peningkatan kasus yang sebagaimana terjadi hari ini, setidaknya 
hanya membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari saja untuk dapat 
mencapai angka 50.000 jiwa.

Menariknya, dengan situasi dan tren peningkatan yang jauh lebih 
ekstrem ini, sikap Pemerintah dan beberapa pemangku kebijakan 
lainnya justru terlihat apriori dengan kenyataan. Dalam konferensi 
pers virtual yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 
lalu misalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dengan mantap 
menyatakan belum melihat hal ini sebagai salah satu alasan yang 
cukup meyakinkan untuk menunda Pilkada (kompas.id, 11/09). 

Sementara, dalam notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara 
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) yang dilaksanakan pada hari Senin 21 September kemarin, 
juga ditegaskan bahwa kondisi pandemi yang sebagaimana terjadi 
saat ini masih dalam situasi yang terkendali.

Anomali Kata dan Realita

Deretan sikap dan pernyataan tersebut, jelas merupakan ironi yang 
menghantam telak nalar waras kemanusiaan. Sebab fakta yang 
sebagaimana terjadi di lapangan, justru memperlihatkan realita 
yang berlainan. Sebagaimana terlihat dari bakal pasangan calon 
(bapaslon) kepala daerah yang telah dinyatakan positif COVID-19, 
tidak hanya terhitung satu-dua. 

Hukum



Update Indonesia — Volume XIV, No.10 – Oktober 2020 11

Data yang dihimpun KPU selama tiga hari masa pendaftaran calon 
kepala daerah kemarin, menunjukkan sebanyak 63 bapaslon kepala 
dan wakil kepala daerah yang terdaftar telah dinyatakan positif 
terinfeksi (news.detik.com, 10/09). Beberapa diantaranya, bahkan 
ada yang dikabarkan telah meninggal. Sebut saja, bapaslon yang 
berasal dari petahana Halmahera Timur, mantan bupati Karo, 
petahana bupati Berau, petahana bupati Majene, calon walikota 
Bontang, dan yang terakhir petahana bupati Bangka Tengah 
(republika.co.id, 5/10).

Kondisi ini, belum lagi jika dikaitkan dengan kondisi penyelenggara 
Pilkada itu sendiri. Dari yang sejauh ini terpantau, setidaknya terdapat 
beberapa anggota KPU RI dan KPUD yang telah dikabarkan positif 
COVID-19. Mulai dari Ketua KPUD Gresik, Ketua KPUD Riau, 
komisioner KPU RI Evi Novida, Pramono Ubaid, hingga Ketua KPU 
RI Arief Budiman. Tidak berhenti disitu, situasi yang serupa juga 
melanda 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 (Bawaslu, 2020).

Mempertanyakan Legalitas

Demikian, sungguh sangat irasional jika menyatakan kondisi hari ini 
masih terbilang “terkendali” dan belum cukup meyakinkan. Apalagi, 
jika sampai harus memaksakan perayaan pesta demokrasi, di tengah 
keselamatan jiwa pemberi daulat yang semakin terpojok di titik 
nadir. 

Lagipula, penetapan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara 
(tungsura) yang sebagaimana disepakati akan dilaksanakan di bulan 
Desember mendatang juga patut kembali dipertanyakan. Sebab, 
legalitasnya dapat dikatakan telah gugur, meski Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga UU Pilkada telah menentukan bulan “Desember 
2020” sebagai jadwal lanjutan dari penyelenggaraan tungsura yang 
telah ditunda.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas jika menggunakan penafsiran 
historis-sistematis terhadap ketentuan pasal dan penjelasan Pasal 
201A ayat (1) dan ayat (3) Perppu No. 2 Tahun 2020 itu sendiri. 
Misalnya, dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 201A ayat (1), 
penyelenggaraan tungsura yang sebelumnya ditentukan akan 
diselenggarakan pada bulan September 2020, dianggap “tidak dapat 
dilaksanakan” dengan alasan “karena terjadi bencana nonalam.” 
Premis adanya “bencana nonalam,” dalam hal ini dapat dilihat 
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sebagai syarat mutlak yang ditetapkan oleh Perppu No. 2 Tahun 
2020 untuk menyatakan dapat atau tidaknya penyelenggaraan 
tungsura dilaksanakan. 

Adapun maksud dari “bencana nonalam” di sini, tentunya bersandar 
pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang 
secara administratif telah menetapkan status pandemi COVID-19 
sebagai bencana nasional nonalam sejak 13 April 2020. Untuk itu, 
bulan “Desember 2020” yang ditetapkan dalam Pasal 201A ayat (2), 
dapat dikatakan merupakan variabel terikat yang validitasnya akan 
sangat bergantung dengan rentang keabsahan atau keberlakukan 
penetapan tersebut.

Sebab ketentuan dan penjelasan Pasal 201A ayat (3) Perppu No. 2 
Tahun 2020, secara tidak langsung menegaskan bahwa opsi tersebut 
dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila bencana nasional 
pandemi COVID-19 belum berakhir. Permasalahannya, apakah 
status bencana nonalam pandemi COVID-19 yang sebagaimana 
ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 pernah dinyatakan 
usai atau dicabut? Tentu tidak. Keabsahannya, dapat dilihat masih 
berlaku dan belum pernah dinyatakan dicabut.

Oleh karena itu, legalitas penetapan penyelenggaraan Pilkada 
serentak di bulan Desember nanti, secara normatif dapat 
dinyatakan telah hilang dan batal demi hukum. Bahkan, dapat 
dianggap bertentangan dengan Perppu No. 2 Tahun 2020, jika 
penyelenggaraannya tetap bersikeras dilanjutkan.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Peran Dewas dan Putusan Etik Ketua KPK  

Menjelang akhir tahun 2020, “wajah baru” Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tampaknya masih terlihat relevan dan genting untuk 
terus diperbincangkan.  Terutama jika hal ini mengenai laku ketua 
KPK terkini, yakni Firli Bahuri, yang tidak jarang kontroversial dan 
menerabas kaidah-kaidah etik yang sepatutnya diperhatikan, serta 
peran dan kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dari hari ke 
hari semakin tidak jelas dan memberikan signifikansi yang berarti.

Ketidakjelasan Peran dan Kinerja Pengawasan

Setidaknya, hal itu dapat dilihat dari bagaimana struktur ini 
menjalankan fungsinya sejak pertama kali dibentuk di penghujung 
tahun 2019. Publik tentu belum lupa, bagaimana isu penggeledahan 
atas kasus suap yang melibatkan mantan calon legislatif asal Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, dan 
mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum  (KPU), Wahyu 
Setiawan, di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP harus 
berujung buntu dan terbengkalai akibat tersangkut persoalan izin di 
Dewas KPK itu sendiri.

Kali ini, publik pun harus kembali dibuat kecewa ketika sidang 
penegakan etik Dewas KPK, hanya memberikan sanksi ringan berupa 
teguran tertulis kepada Firli pada 24 September 2020. Sebagaimana 
diketahui, Firli dilaporkan ke Dewas karena menggunakan helikopter 
bertarif Rp20 juta per jam menuju Baturaja, Sumatera Selatan, pada 
bulan Juni lalu. Untuk itu, tindakan ini seharusnya lebih dari sekadar 
layak untuk dinilai sebagai pelanggaran berat yang putusannya 
minimal berupa rekomendasi pengunduran diri. 

Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa Firli menyewa 
fasilitas mewah tersebut dengan dana pribadi (nasional.kompas.
com, 25/08). Meski begitu, hal ini tetap tidak dapat dibenarkan jika 
disandarkan pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 

Hukum



Update Indonesia — Volume XIV, No.10 – Oktober 2020 14

tentang Kode Etik KPK, yang melarang anggotanya menunjukkan 
gaya hidup hedonisme. Apalagi, KPK sendiri merupakan lembaga 
negara yang kerap menyuarakan nilai-nilai integritas, termasuk 
mengedepankan pola hidup sewajarnya dalam menjalankan fungsi 
jabatannya sebagai pucuk pimpinan.

Hal lainnya, tindakan ini seharusnya perlu diteliti lebih jauh dan dilihat 
bukan sekadar persoalan etik belaka. Terlebih, jika hal ini dikaitkan 
dengan adanya dugaan yang menyatakan bahwa penggunaan 
fasilitas mewah tersebut berkaitan dengan pemberian pihak 
tertentu (ICW, 2020). Untuk itu, Dewas KPK sudah semestinya 
terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan 
sebelum terburu-buru menjatuhkan sanksi. Sebab apabila terbukti, 
maka Firli tentunya juga dapat dikenai pasal gratifikasi yang diancam 
dengan penjara maksimal seumur hidup dalam Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Catatan atas Perulangan Pelanggaran

Pelanggaran yang dilakukan oleh Firli tentu bukan merupakan hal 
yang baru. Saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, 
Firli pernah diketahui melakukan pertemuan dengan pihak yang 
sedang berperkara di KPK, yakni mantan Gubernur Nusa Tenggara 
Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Padahal 
saat itu, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham 
PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB (nasional.
tempo.co, 11/09/2019)

Selain itu, ratusan pegawai KPK juga sempat mengirimkan 
petisi kepada Pimpinan KPK dikarenakan adanya problematika 
dalam internal Kedeputian Penindakan yang saat itu dipimpin 
oleh Firli Bahuri. Petisi itu antara lain didasarkan atas beberapa 
poin, yakni pertama, soal hambatan penanganan perkara; kedua, 
terkait tingginya kebocoran kasus; ketiga, terdapat beberapa 
perlakuan khusus pada saksi tertentu; keempat, adanya kesulitan 
penggeledahan dan pencegahan ke luar negeri; kelima, terjadinya 
pembiaran dugaan pelanggaran berat (ICW, 2020).

Selanjutnya, Firli juga pernah diduga abai melindungi pegawai KPK 
yang sedang melakukan pencarian tersangka Harun Masiku. Saat 
itu, KPK sempat melakukan pencarian Harun Masiku di Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian. Namun, terdapat dugaan adanya upaya 
penyekapan yang dilakukan terhadap pegawai KPK. Alih-alih dapat 
menjelaskan kepada publik dan melakukan perlindungan, Firli yang 
saat itu telah terpilih sebagai Ketua KPK yang baru justru bungkam 
dan membiarkan tindakan itu terjadi (nasional.tempo.co, 30/01).

Hukum



Update Indonesia — Volume XIV, No.10 – Oktober 2020 15

Hal lainnya, Firli  juga  pernah  mengembalikan  paksa  seorang 
penyidik yang sedang  aktif sedang terlibat dalam tim yang menangani 
perkara suap Harus  Masiku dan Wahyu Setiawan, yakni, Rossa 
Purbo Bekti. Padahal, yang bersangkutan dapat dikatakan belum 
memasuki batas waktu bekerja di KPK dan diketahui juga tidak 
pernah melanggar kode etik atau tersangkut kasus hukum di lembaga 
anti rasuah itu (majalah.tempo.co, 8/02).

Beberapa Rekomendasi

Dulu, banyak pihak yang  beranggapan  bahwa komposisi Dewas 
yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas setidaknya dapat 
menjadi penyeimbang dan penyempurna fungsi KPK dalam 
menjalankan agenda pemberantasan Korupsi. Namun hal ini, justru 
terbukti keliru dengan jatuhnya sanksi ringan atas pelanggar etik 
yang selalu berulang. Kehadiran lima anggota Dewas yang tidak 
perlu diragukan lagi kredibilitasnya, ternyata gagal menegakkan etik 
dan menjaga marwah KPK.

Dengan demikian, kejadian ini tentu tidak hanya akan mengikis 
kepercayaan publik akan keberadaan KPK dan Dewas KPK itu 
sendiri. Lebih jauh, hal ini juga akan menjadi preseden yang buruk 
bagi penegakan korupsi ke depan. Utamanya bagi pegawai maupun 
terhadap pimpinan KPK lainnya dalam menghadapi kasus dan 
pengalaman serupa di masa mendatang.

Untuk itu, beberapa rekomendasi setidaknya perlu digalakkan. 
Pertama, perbaikan terhadap indikator dan mekanisme pengawasan 
Dewas. Kedua, evaluasi kepemimpinan KPK. Ketiga, penegakan etik 
yang tegas tanpa pandang bulu. Tanpa ini, maka kehadiran struktur 
Dewas dalam kelembagaan KPK sebaiknya dibubarkan saja.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -
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Melihat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 

  

Dana kampanye merupakan salah satu bagian penting bagi calon 
kepala daerah dalam rangka mengikuti kontestasi politik. Magnus 
Ohman (2016), menyatakan bahwa dana kampanye sangat penting 
bagi partai politik maupun kandidat yang berkontestasi dalam 
pemilihan umum. Dana kampanye digunakan untuk menyebarkan 
gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Oleh 
sebab itu, dana kampanye sangat penting untuk diatur agar dapat 
memberikan ruang yang sama dari para kandidat yang bersaing 
dalam kontestasi politik, termasuk dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Pada tanggal 25 September yang lalu, para calon kepala daerah 
yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020 mulai melaporkan 
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) (kompas.com, 30/9). Hal 
ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para kandidat 
seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
(PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam 
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa LADK adalah pembukuan 
yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber 
perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan 
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan 
rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan 
yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Selain itu, pada Pasal 65A 
ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa pasangan calon yang telah 
ditetapkan wajib  menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari 
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sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota.

Pemantauan LADK Pilkada 2020 dan Pentingnya 
Transparansi 

Berdasarkan pemantauan di situs https://infopemilu2.kpu.go.id/ 
per 16 Oktober 2020, dari 735 pasangan calon yang melaporkan, 
sebanyak 30 pasangan mengisi dengan 0 rupiah. Selanjutnya, 304 
pasangan calon mengisi Rp 50.000 – Rp 1.000.000, dan 104 pasangan 
calon mengisi Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000. Jika dijumlah pasangan 
calon yang melaporkan Rp 0 sampai dengan Rp 5.000.000, maka 
terdapat 438 pasangan calon. Sedangkan, sisanya sebanyak 297 
pasangan calon mengisi dengan dengan angka diatas Rp 5.000.000. 

Mencermati laporan tersebut, sangat terlihat ketimpangan jumlah 
dana yang dilaporkan oleh para pasangan calon. Hal ini memunculkan 
dua kemungkinan, yaitu pertama, lemahnya pemahaman pasangan 
calon dan tim sukses dalam pelaporan awal dana kampanye ini. Hal 
ini bisa terjadi karena terbatasnya ruang sosialisasi bagi pasangan 
calon beserta tim sukses di tengah pandemi COVID-19 ini dalam 
melaporkan dana kampanyenya. 

Kedua, pasangan calon tidak transparan dalam melaporkan dana 
awal kampanyenya. Padahal, pelaporan dana kampanye merupakan 
langkah yang sangat penting. Hal ini dilakukan sebagai bagian 
implementasi transparansi kepada publik. 

Transparansi dana kampanye sangat penting karena memungkinkan 
pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai 
atau calon yang akan mereka dukung (Karl-Heinz Nassmacher, 
2003). Selain itu, transparansi laporan awal dana kampanye 
sangat penting untuk dilakukan karena untuk menjamin terjadinya 
penyalahgunaan dan penyimpangan, khususnya pada sumber-
sumber pendanaan yang di gunakan pasangan calon maupun partai 
pengusung.

Selanjutnya laporan awal dana kampanye seharusnya juga dapat 
memenuhi prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan 
agar pasangan calon dan partai pengusung bahwa dalam 
mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung 
rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar peraturan (Supriyanto & 
Wulandari, 2013). 
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Penutup

Dengan melihat pelaporan LADK ini, diharapkan menjadi titik 
awal bagi masyarakat menilai kandidat mana yang memiliki 
komitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik nantinya jika terpilih. 

Di sisi lain, bagi penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LADK ini menjadi 
temuan awal untuk tetap berupaya secara konsisten menerapkan 
aturan dana kampanye yang adil bagi semua kandidat. Oleh sebab 
itu, aturan tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan 
secara konsisten. Ditambah juga, perlunya peran masyarakat sipil 
untuk mengawasi pelaporan dana kampanye calon kepala daerah 
secara transparan dan akuntabel.

- Arfianto Purbolaksono  -
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Memperkuat Penyelenggara Pilkada 2020 di  Daerah

  

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 
tengah pandemi tidak hanya menghadirkan tantangan di soal 
perumusan regulasi yang berkejaran dengan waktu. Akan tetapi, 
menerapkan ketentuan yang sudah diformulasikan tersebut juga 
krusial. Di titik inilah penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi, 
kabupaten, dan kota memainkan perannya.

Sementara, catatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) saja sudah memperlihatkan adanya 96 pengawas ad hoc 
di Kabupaten Boyolali yang positif terjangkit coronavirus disease 2019 
(COVID-19) (kompas.com, 3/10). Bukan berarti penyelenggara 
pemilihan di tingkat pusat abai, sebab protokol kesehatan di 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 
yang terakhir kali diubah melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 juga 
mengikat untuk diterapkan para penyelenggara pemilihan di daerah.

Dengan potensi tersebut, menguatkan penyelenggara pemilihan 
daerah menjadi penting untuk terus dilakukan dan dikuatkan. Tidak 
semata untuk menjaga keselamatan diri mereka saat bertugas, 
namun juga menjaga keselamatan pemilih, peserta, hingga pihak lain 
yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Pilkada 2020.

Saat ini, permasalahan paling aktual dari upaya implementasi 
kebijakan tersebut ada di tahap kampanye. Kegiatan yang berkaitan 
erat dengan pengumpulan massa. Oleh karena itu, penerapan aturan 
kampanye kepada pasangan calon (paslon) oleh penyelenggara 
pemilihan di daerah harus ditegakkan.

Satu dari Banyak Tantangan 

Ancaman penyebaran COVID-19 tentu menjadi persoalan 
utama yang mengkhawatirkan bagi penyelenggara pemilihan. 
Bahkan, kehadiran protokol kesehatan yang menjadi instrumen 
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khusus pelaksanaan Pilkada 2020 pun masih tidak cukup. Sebab, 
ketentuan tersebut harus disosialisasikan secara intensif ke semua 
penyelenggara pemilihan daerah. Hal itu juga disadari oleh Pelaksana 
Harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra, yang menyatakan akan 
terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang ada di PKPU 
Nomor 13 Tahun 2020 (kompas.com, 2/10).

Selain tantangan sosialisasi, persoalan kualitas Pilkada 2020 juga 
banyak diperbincangkan. Salah satunya yang mewujud dalam 
bentuk potensi pelanggaran ketentuan oleh paslon. Hal ini dapat 
ditemukan secara lengkap dalam tulisan berjudul “Mencermati 
Ketentuan Kampanye Pilkada 2020” pada bagian lain edisi Update 
Indonesia kali ini.

Dari kenyataan itu, implementasi ketentuan dalam PKPU lantas 
menjadi penting untuk dipenuhi oleh penyelenggara pemilihan di 
daerah, baik terkait aktivitas sosialisasi hingga pemberian sanksi 
kepada peserta yang melakukan pelanggaran aturan, termasuk 
protokol kesehatan.

Penyelenggara pemilihan daerah menjadi aktor yang mengemban 
peran besar. Sebab, mereka adalah pihak yang akan menghadapi 
peserta, tim kampanye, hingga massa pendukung, dan 
mengimplementasikan amanah PKPU jika terjadi pelanggaran.

Perkaranya menjadi semakin rumit, mengingat 270 daerah yang 
menyelenggarakan Pilkada 2020 memiliki keragaman dari segi 
sosial dan kultural. Sementara, aturan main yang tersedia bersifat 
terpusat dan memiliki keterbatasan dalam mengkontekstualisasikan 
dirinya dengan fenomena lokal. Penyelenggara pemilihan daerah 
lantas ditantang untuk bisa mencari cara yang tepat untuk bisa 
menerapkan ketentuan dalam kondisi tersebut.

Sebagai contoh, ketentuan berkampanye secara digital yang ada di 
dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 
2020 akan dihadapkan dengan kondisi banyak daerah yang belum 
memiliki infrastruktur pendukung internet yang memadai. Padahal, 
PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sudah menyatakan bahwa Kegiatan 
Lain dalam kampanye harus dilakukan secara daring. Melalui media 
sosial misalnya.

Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang internet 
pada akhirnya harus ditanggulangi. Hal ini penting agar hak peserta 
Pilkada 2020 untuk tetap menyebarluaskan visi, misi, serta idenya 
terakomodir secara adil. Di lain sisi, tidak adanya aktivitas pengganti 
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yang bobotnya setara dengan Kegiatan Lain kampanye secara 
daring juga perlu diawasi agar peserta tidak memaksakan diri untuk 
kembali berkampanye dengan mengandalkan kerumunan massa.

Pada posisi ini, independensi menjadi hal mutlak bagi para 
penyelenggara pemilihan daerah. Artinya, penerapan aturan tidak 
bisa dilakukan secara tersegmentasi. Semua pihak yang diwajibkan 
untuk mengikuti aturan main yang tersedia dalam ketentuan tentang 
berkampanye harus dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran.

Namun, potensi penerapan yang tidak ideal senyatanya masih 
hadir. Temuan penulis dalam laporan akhir tahun Indonesia Report 
2019, berjudul “Jual  Beli Suara pada Pileg 2019: Studi Kasus di 
Jawa Tengah dan Jawa Timur”, memperlihatkan adanya oknum 
penyelenggara pemilihan di daerah yang memiliki relasi dengan 
kekuatan lokal. Hal tersebut menyebabkan kecurangan yang 
dilakukan peserta dapat ditolerir, bahkan dinegosiasikan. Fakta yang 
ada akhirnya berhasil mengilustrasikan betapa dinamisnya upaya 
menjalankan fungsi penyelenggara pemilihan di daerah.

Catatan: Pentingnya Peran Penyelenggara Pemilihan Pusat

Permasalahan di atas akhirnya memerlukan respons dari 
penyelenggara pemilihan di tingkat pusat. Melalui sosialisasi 
ataupun koordinasi yang berlangsung secara kontinu dan solid, 
penyelenggara pemilihan daerah niscaya mampu menjalankan 
fungsinya dengan optimal. Baik itu dari segi etik, profesionalitas, 
dan independensi. Hal ini juga berlaku dalam mengimplementasikan 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 
dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berkaitan dengan kampanye 
di masa pandemi. Semangat ini pun telah diamini dan diamplifikasi 
oleh Ketua Bawaslu Abhan saat hadir di acara webinar Mabes Polri 
1 Oktober lalu.

Lebih spesifik lagi, ketika merujuk pada ketentuan PKPU Nomor 
13 Tahun 2020, sejumlah pasal dalam Bab XIA tentang Larangan 
dan Sanksi harus menjadi bagian yang paling ditekankan oleh 
penyelenggara pemilihan pusat ke daerah. Sebab, sejumlah pasal 
dalam bab tersebut menyatakan bahwa selain berkoordinasi dengan 
pihak kepolisian (Pasal 88A), Bawaslu juga diberi mandat untuk turut 
serta membubarkan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan 
(Pasal 88C ayat (2) huruf b). Sedangkan, KPU memiliki wewenang 
untuk melarang pelaksanaan kampanye selama tiga hari oleh paslon 
yang melanggar ketentuan (Pasal 88D huruf c).
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Terkait dengan pemilih yang ikut serta dalam kegiatan kampanye, 
Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melarang. Pasal 88E ayat 
(3) huruf b PKPU Nomor 13 tahun 2020 dengan jelas menyebut 
bahwa pengikutsertaan balita, anak-anak, ibu hamil/menyusui, 
dan lansia di kegiatan kampanye tatap muka akan diberikan sanksi 
berupa pelarangan.

Belum lagi, Pasal 88F PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dengan tegas 
menyatakan bahwa partai politik (parpol)/gabungan parpol, paslon, 
penghubung paslon, tim kampanye, dan pihak lain diwajibkan 
untuk menindaklanjuti sanksi yang dikenakan oleh penyelenggara 
pemilihan daerah. Dua penyelenggara pemilihan yang disebut 
adalah KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) tingkat provinsi/
kabupaten/kota (huruf a) dan Bawaslu tingkat provinsi/kabupaten/
kota (huruf b). 

Begitu menentukannya peran penyelenggara pemilihan daerah di 
tahap kampanye Pilkada 2020 patut dilengkapi dengan kecakapan 
dalam mengimplementasikan ketentuan main dalam pemilihan. 
Selain itu, para individu yang menjadi bagian dari penyelenggara 
pemilihan daerah tentunya harus bisa memosisikan diri. Memahami 
bahwa kerja yang dilakukan oleh mereka ditujukan untuk melayani 
hak konstitusional seluruh warga negara. 

Mudahnya, penyelenggara pemilihan harus bisa menaati kode 
etik yang mengikat kerjanya. Sesuai dengan Peraturan Dewan 
Kerhormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (PDKPP) Nomor 
2 Tahun 2017. Pasal 8 hingga Pasal 20 PDKPP Nomor 2 Tahun 
2017 secara rinci sudah menjelaskan apa saja yang harus dan 
tidak boleh dilakukan penyelenggara pemilihan. Ketentuan ini pun 
mengikat seluruh penyelenggara pemilihan. Mulai dari anggota KPU 
pusat, anggota KIP provinsi/kabupaten/kota, Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok 
Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar 
Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar 
Negeri (KPPSLN), Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi/kabupaten/
kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan/kelurahan/
desa, Panwaslu Luar Negeri, serta Pengawas Tempat Pemungutan 
Suara (TPS)

- Rifqi Rachman  -
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Mencermati Ketentuan Kampanye Pilkada 2020  

Dalam dua hari pertama pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 2020, tepatnya pada 26 dan 27 September 2020, 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 18 
kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran 
tersebut terkait dengan jumlah peserta kampanye, penggunaan 
masker, kewajiban menjaga jarak aman, hingga ketersediaan tempat 
mencuci tangan di area kampanye (kompas.id, 29/9).

Catatan ini kian miris ketika diperkuat dengan temuan Bawaslu 
pada 28 hingga 30 September 2020. Didapati adanya pelanggaran 
protokol kesehatan di 35 kabupaten/kota yang menggelar kampanye 
Pilkada 2020. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Depok, 
Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, 
Pasangkayu, Makassar, serta Solok Selatan (kompas.com, 1/10).

Regulasi kampanye Pilkada lantas memiliki posisi yang vital dalam 
menjamin keberlangsungan kegiatan yang aman. Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) juga sudah mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) 
Nomor 11 Tahun 2020 sebagai perbaikan atas PKPU Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. PKPU Kampanye Pilkada 
ini diharapkan mampu melengkapi PKPU tentang pelaksanaan 
Pilkada di masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang 
terakhir kali diubah dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Untuk mewujudkan pelaksanaan yang ideal itu, menerapkan aturan 
secara tegas menjadi tak terhindarkan. Tujuannya agar semua 
ketentuan berkampanye, termasuk larangan dan sanksi, dapat 
diimplementasikan secara optimal selama 71 hari masa kampanye 
Pilkada 2020. 

Namun, beberapa catatan dari tulisan ini menunjukkan bahwa PKPU 
Nomor 11 Tahun 2020 justru tidak menghadirkan kewaspadaan 
yang diperlukan dalam melaksanakan kampanye di masa pandemi 
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COVID-19. Hal ini disayangkan, mengingat wacana pergeseran 
kampanye ke arah daring sudah digaungkan sejak masa awal 
pagebluk ini, termasuk oleh penyelenggara pemilihan.

Divergensi Berkampanye di Masa Pandemi

Mulanya, revisi terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 diharapkan 
mampu menghadirkan pergeseran cara-cara berkampanye yang 
berkutat di konsentrasi massa. KPU pun sudah beberapa kali 
membuka ruang dialog, salah satunya dengan perusahaan platform 
di internet, seperti Facebook, untuk mendapatkan saran dalam 
memformulasikan kampanye digital dalam pemilihan.

Hal ini terwujud dalam perubahan definisi yang ada di PKPU 
Nomor 11 Tahun 2020. Media sosial yang mulanya diartikan 
sebagai kumpulan saluran komunikasi dalam internet, diubah 
menjadi platform berbasis internet yang bersifat dua arah untuk 
memberikan penggunanya ruang berinteraksi, berpartisipasi, 
berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten 
berbasis komunitas (Pasal 1 angka 28).

KPU juga menambahkan media daring sebagai entitas yang lain dari 
media sosial. Media daring sendiri diartikan sebagai segala bentuk 
platform dalam jaringan (online) internet yang memiliki tautan, 
konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual 
dengan menggunakan teknologi informasi (Pasal 1 angka 28a).

Dari dua poin tersebut, dapat diproyeksikan bahwa bobot kampanye 
digital mengalami ekspansi yang cukup masif dalam PKPU Nomor 
11 Tahun 2020 ini. Namun, hal itu ternyata tidak ditemui ketika 
pembacaan terhadap PKPU ini dilanjutkan. Beberapa ketentuan 
justru mengintensifkan salah satu cara berkampanye fisik, juga 
memunculkan peluang ketidakdisiplinan penerapannya.

Pengaturan mengenai alat peraga kampanye (APK) adalah 
contoh ketentuan yang kontraproduktif dengan upaya digitaliasasi 
berkampanye. Dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 11 
Tahun 2020, jumlah APK yang dapat dicetak secara mandiri oleh 
pasangan calon (paslon) meningkat ke 200 persen dari jumlah yang 
difasilitasi KPU. Setelah di PKPU Nomor 4 Tahun 2017, angka ini 
hanya mencapai 150 persen. Hal ini akan memperbanyak proses 
pemasangan APK, yang artinya juga memperbanyak interaksi temu 
fisik pihak yang terlibat dalam proses pemasangan APK.

Belum lagi, saat uji publik PKPU Nomor 6 Tahun 2020 lalu, tidak 
sedikit partai politik (parpol) yang meminta agar jumlah APK 
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ditambah. Artinya, alat berkampanye seperti baliho, spanduk, 
dan umbul-umbul masih dianggap sebagai instrumen efektif dalam 
menggalang suara. Oleh karenanya, penggunaannya sudah pasti 
akan dimaksimalkan oleh paslon, tim kampanye, maupun parpol 
pendukung.

Kondisi ini semakin berisiko manakala perbaikan Pasal 28 ayat (6) 
PKPU Nomor 11 tahun 2020 mengubah mekanisme pencetakan 
mandiri dari paslon. Dari yang sebelumnya memerlukan izin KPU 
daerah terkait, menjadi sekedar melaporkan saja. Kondisi tersebut 
menjadi rawan untuk dicurangi.

Di sisi lain, kecurangan yang timbul dalam pemasangan APK juga 
akan memperberat kerja penyelenggara. Sebab, Pasal 31 PKPU 
Nomor 13 Tahun 2020 mengamanatkan penyelenggara daerah 
untuk menertibkan dan membersihkan APK yang dipasang tidak 
sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan.

Hal lain yang juga kontraproduktif dengan berkampanye yang 
transformatif adalah penghapusan ketentuan diskualifikasi paslon 
yang melanggar ketentuan berkampanye. Padahal, pelaksanaan 
Pilkada di masa krisis kesehatan justru membutuhkan ketegasan 
yang lebih solid. Mengingat, catatan di tahapan pendaftaran bakal 
paslon awal bulan September lalu menunjukkan besarnya potensi 
pelanggaran aturan main dari para peserta Pilkada 2020. Ditambah 
juga dengan kenyataan bahwa Pasal 81, yang sebelumnya mengatur 
soal pelaporan dari pemilih, pemantau, dan peserta terhadap 
pelanggaran kampanye, dihapus dari ketentuan terbaru soal 
kampanye Pilkada.

Nuansa yang genting itu sebenarnya sudah disadari oleh Bawaslu 
sebagai salah satu penyelenggara. Dalam satu kesempatan, 
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, sempat menyampaikan saran 
kepada KPU untuk membuat aturan yang menguatkan penggunaan 
iklan kampanye di televisi dan radio. Menurutnya, hal ini menjadi 
solusi terhadap dua persoalan. Pertama, untuk menekan angka 
pelanggaran kampanye di metode kampanye terbuka. Kedua, untuk 
menjawab persoalan akses internet yang belum merata di semua 
daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 (bawaslu.go.id, 1/20).

Namun, PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tidak berhasil 
mempertontonkan perubahan yang signifikan terkait cara-cara 
berkampanye baru. Aturan ini seakan hanya mengakomodir 
perubahan di soal kelembagaan, di mana panitia pengawas pemilu 
(Panwaslu) setingkat kabupaten/kota diubah menjadi Bawaslu. 
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Bukan mengartikan hal tersebut tidak penting, hanya disayangkan 
bahwa PKPU ini tidak berhasil meraih perubahan substantif terkait 
kampanye yang diharapkan banyak pihak.

Catatan Lain

Tulisan ini tentu menyadari penyebab tidak signifikan dan 
progresifnya PKPU kampanye terbaru. Hal tersebut tak lain 
disebabkan oleh Undang-Undang (UU) yang mengatur soal Pilkada. 
UU tersebut memang masih menyatakan cara-cara berkampanye 
temu fisik, seperti pemasangan APK, adalah sah. Walaupun, 
sejumlah modifikasi berhasil dilakukan KPU. Salah satunya dengan 
membatasi jumlah maksimal orang yang berkumpul dalam kegiatan 
seperti pertemuan terbatas dan dialog tatap muka.

Akhirnya, semangat untuk menyediakan cara berkampanye yang 
transformatif menjadi menggantung. Sebab, wacana tersebut tidak 
mendapat dukungan penuh, berkaca dari ketentuan-ketentuan 
yang termaktub dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan, 
metode berkampanye daring adalah solusi paling rasional. Pilihan ini 
harus diambil dalam kondisi penyelenggaraan Pilkada yang begitu 
dipaksakan seperti sekarang.

Untuk bisa menghadirkan ketentuan yang lebih sensibel dengan 
kondisi saat ini, ketersediaan waktu menjadi kemewahan yang 
seharusnya didapatkan KPU. Surat Keputusan yang berisi 
penundaan Pilkada 2020 adalah alat yang realistis, dan KPU patut 
mengeluarkannya untuk menciptakan tata pelaksanaan Pilkada yang 
baik dan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan di 
tengah pandemi, serta didukung oleh ketentuan yang lebih matang.

- Rifqi Rachman -
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Mengenal Big Data dan Tantangannya di Indonesia
   

Big data merupakan istilah yang tidak asing bagi sektor bisnis. Big 
data menjadi salah satu adaptasi teknologi untuk memudahkan 
menganalisis kebutuhan konsumen. Pada praktiknya, pemanfaatan 
sistem big data juga semakin merambat ke sektor pemerintahan 
di banyak negara dengan ekosistem teknologi yang maju atau 
berkembang, termasuk Indonesia. 

Di masa pandemi, pembicaraan mengenai big data juga semakin 
menguat sehingga praktik pemanfaatannya pun menjadi sebuah 
urgensi. Sejumlah negara yang mengadopsi dan mengadaptasi 
big data, seperti Taiwan, Singapura dan Korea Selatan, menjadi 
sederet negara terbaik dalam mencegah dan menangani pandemi 
Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Lantas, bagaimana dengan 
praktik big data di Indonesia? 

Sejumlah praktik big data di Indonesia telah dipraktikkan pada 
sejumlah sektor bisnis dan pemerintah. Pada sektor pemerintah, 
pemanfaatan  big data  dianggap  sejalan dengan  komitmen  
pemerintah dalam menjalankan kebijakan berbasis bukti yang 
mengedepankan prinsip transparansi. Namun, sejumlah tantangan 
ditemukan, selain upaya  mendasar dalam mempersiapkan 
ekosistem teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Sejumlah 
strategi perlu disusun agar pemanfaatan big data, khususnya di 
lingkup pemerintahan semakin merata dan berdampak signifikan 
bagi penyelenggaraan program-program pemerintah.

Apa itu Big Data?

Menurut  Laney (2012), big data secara literal  berarti data yang 
besar atau banyak. Menurut Chew (2013), big data merupakan 
sebuah proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menemukan 
pola dan korelasi dalam mendukung pengambilan keputusan 
bisnis. Seiring dengan perkembangannya, big data mencakup lima 
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karakteristik utama (5V), yaitu volume, velocity, value, veracity, dan 
variety (Gartner, 2009). Istilah-istilah yang cukup rumit, bukan?

Volume berarti data tersebut memiliki ukuran yang besar atau 
dimungkinkan bisa sangat cepat membesar sehingga membutuhkan 
disk space yang  sangat besar pula. Velocity berarti adalah kemampuan 
pengolahan data yang sangat cepat menjadi informasi. Value berarti 
big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara 
yang tepat guna. 

Veracity berarti kebenaran akan data itu sendiri atau informasi yang 
diolah dari data tersebut perlu divalidasi agar bisa menjadi informasi 
yang bermanfaat dan akurat, sehingga sumber data yang digunakan 
perlu ditinjau. Variety berarti data memiliki format maupun jenis 
data yang sangat beragam, meliputi berbagai jenis data baik data 
yang telah terstruktur dalam suatu basis data, maupun data yang 
tidak terorganisir dalam suatu basis data. 

Dengan kalimat yang lebih mudah dipahami, Chen dan Zhang 
(2014) mendefinisikan big data sebagai sebuah sistem terintegrasi 
yang menghubungkan dunia nyata, manusia, dan dunia maya. 
Dunia nyata berkaitan dengan realitas sosial atau fakta yang terjadi 
di masyarakat, yang kemudian terdokumentasi ke dalam dunia 
maya melalui Internet of Things (IoT) atau perangkat internet yang 
saling terhubung. Sementara manusia menghasilkan big data melalui 
pemanfaatan teknologi, seperti komputer, kecerdasan buatan 
(Artificial Intelligence/AI), dan internet. 

Rowles dan Brown (2017) mengatakan bahwa integrasi adalah 
proyek teknologi yang rumit, mengingat ada pihak ketiga dan sistem 
yang terintegrasi. Dengan kata lain, untuk melakukan manajemen 
big data dibutuhkan kemampuan teknis yang sangat beragam 
karena big data melibatkan proses kerja, diantaranya, pengumpulan 
data, penyimpanan data, transformasi data, serta analisis data. Dari 
proses kerja tersebut, kompetensi yang dibutuhkan terkait dengan 
kemampuan melakukan pemodelan data (data modelling), scripting, 
programming, data mining, dan lain-lain. 

Tantangan Praktik Big Data di Indonesia

Sejumlah platform belanja daring, perbankan, transportasi daring, 
serta sektor bisnis lainnya telah mempraktikkan big data untuk 
mendukung pengembangan bisnisnya di Indonesia. Pada praktiknya, 
sistem ini memiliki risiko yang sangat besar. Misalnya saja, kebocoran 
data (data leakage) pengguna atau konsumen dan potensi terjadinya 
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pelanggaran data (data breach) yang dialami oleh sejumlah platform 
belanja daring atau sejumlah sektor bisnis lain.

Selain  itu, dugaan   kebocoran  data  juga  terjadi  di sektor 
pemerintahan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU 
merupakan salah satu lembaga negara yang telah mempraktikkan 
sistem big data sejak tahun 2014. Namun, pada tanggal 21 Mei lalu, 
diketahui bahwa data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga 
bocor di salah satu dark web bernama RapidForums. Hal itu diungkap 
oleh salah satu pengguna akun Twitter yang sempat membahas 
tentang penjualan data pengguna pada salah satu platform belanja 
(CNN Indonesia, 2020). Penjual data mengaku mendapat data  
berbentuk Portable Document Format (PDF) secara resmi dari KPU.

Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN (2020) mengatakan, secara 
umum terdapat empat penyebab bagaimana kebocoran data dapat 
terjadi, yaitu (1) pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan 
data; (2) akses ilegal terhadap sistem atau informasi; (3) adanya 
keterlibatan orang dalam, serta  (4) adanya kelalaian dalam 
penerapan protokol pengamanan informasi. 

Menurut Dody Hidayat (2020), maraknya pembobolan data 
menunjukkan keamanan siber tidak masuk skala prioritas 
pemerintah. Hal ini membuat Indonesia menjadi sasaran empuk 
serangan siber. Lebih jauh, pengguna internet di Indonesia masih 
minim edukasi keamanan siber. Singkatnya, menjamin keamanan 
data perlu menjadi prioritas pemerintah dalam praktik adopsi dan 
adaptasi big data.

Bagaimanapun, adanya ancaman pelanggaran data juga sangat 
mengkhawatirkan. Payung hukum terkait perlindungan data pribadi 
atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi 
juga masih dalam tahap perencanaan, sehingga kejadian-kejadian 
tersebut sulit untuk dicegah. Dengan kondisi seperti ini, apakah 
mungkin praktik big data di Indonesia dapat dikembangkan untuk 
mencapai manfaat yang lebih besar?

Langkah Strategis Praktik Big Data di Sektor Pemerintah

Pada dasarnya, konsep integrasi data yang dibawa oleh big data 
menimbulkan kompleksitas apalagi pengembangan aplikasi teknologi 
ini masih berbentur dengan sejumlah persoalan mendasar dalam 
mempersiapkan sumber daya berupa ekosistem teknologi dan 
manusia (SDM). Strategi yang terbagi dalam dua hal berikut, yaitu 
persiapan dan pelaksanaan teknis.
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Pertama, persiapan, yang terdiri dari pembuatan peraturan tertulis 
dan adanya sosialisasi. Payung hukum atau kebijakan terkait big 
data menjadi sangat penting. Indonesia telah mempunyai Undang-
Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP). Dengan adanya UU KIP dan turunannya, banyak data 
publik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai basis big data. 
Namun, mengingat tantangan utama big data ada pada perlindungan 
data pribadi, sebagaimana disinggung sebelumnya, pembahasan 
RUU Perlindungan Data Pribadi perlu dipercepat. 

Selain  itu, sosialisasi  sangat penting untuk membangun 
kesepahaman di lingkup pemerintah soal urgensi praktik big data. 
Sejumlah lembaga negara yang telah mempraktikkannya pun perlu 
terus meninjau road map yang dimiliki sehingga di tengah pandemi, 
sistem ini dapat beradaptasi menunjang  program-program 
pemerintah. Mengingat pandemi yang masih terjadi, diharapkan 
pula pemerintah dapat memprioritaskan perbaikan dan perluasan 
praktik big data pada sektor kesehatan.

Kedua, pelaksanaan teknis. Praktik big data yang terbilang rumit 
perlu dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah. Pemetaan 
aktor-aktor strategis lintas sektor pemerintah juga perlu dilakukan 
untuk berbagi peran. Misalnya saja, Kementerian Komunikasi 
dan Informasi (Kominfo) berperan dalam menyiapkan ekosistem 
teknologi termasuk pemerataan jangkauan internet di Indonesia 
beserta pengembangan sistem dan edukasi keamanan siber. 
Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berperan dalam 
menyiapkan berbagai SDM yang kompeten.

Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi 
Nasional (BRIN) berperan untuk memimpin berbagai kerjasama, 
mengingat big data memerlukan dan memungkinkan kolaborasi 
dengan banyak sektor, baik antarlembaga negara dengan sektor 
swasta maupun dengan negara lain sebagai mitra. Terakhir, peranan 
BSSN dalam mengupayakan strategi keamanan siber yang lebih 
baik di Indonesia. 

Melalui dua strategi utama di atas, diharapkan praktik pengembangan 
adopsi dan adaptasi big data yang lebih merata, lebih bermanfaat, 
dan lebih aman dapat dilaksanakan di Indonesia.

  - Vunny Wijaya  -
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Bagaimana rasanya membahasakan World Mental Health Day atau 
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di tengah-tengah pandemi? Menurut 
penulis, setiap dari kita, sekali dua kali, pasti pernah mencemaskan 
apa yang tengah terjadi dan apa yang  akan terjadi di masa 
mendatang. Ketika kehidupan sehari-hari kita mengalami perubahan 
akibat merebaknya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), banyak 
orang berpayah-payah beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. 

Tanggal 10  Oktober lalu bisa menjadi momen reflektif  tentang  situasi 
yang terjadi saat ini. Beberapa bulan ke belakang, setiap dari kita 
mau tak mau dihadapkan oleh berbagai tantangan yang terbilang tak 
mudah: para pekerja yang merasa tak aman mencari penghidupan, 
tenaga kesehatan yang diliputi tekanan ketika mempertaruhkan 
nyawa untuk pasien, para siswa dan guru yang harus bersabar untuk 
beradaptasi dengan pembelajaran daring, maupun para perempuan 
atau ibu yang harus menyediakan waktunya lebih banyak untuk 
melakukan pekerjaan perawatan di rumah.

Belum selesai sampai di situ, konsekuensi tak ringan harus dihadapi 
dari pandemi ini. Dampak sosio-ekonomi menghantui hari-hari kita 
tanpa henti. Banyak orang mengeluhkan penurunan pendapatan 
maupun kehilangan pekerjaan. Banyak pula yang harus terjebak 
dalam jebakan kriminalitas, serta kekerasan berbasis gender dan 
kekerasan terhadap anak. Sebab, mereka mungkin sulit untuk 
mengendalikan situasi. Tak sedikit dari kita mengalami kecemasan, 
depresi bahkan trauma, sebab mungkin kita banyak meraba-raba 
bagaimana cara bertahan dengan kondisi yang ada.

Melihat situasi pelik ini, layanan kesehatan jiwa menjadi kebutuhan 
mendesak. Walaupun begitu, terdapat tantangan-tantangan yang 
dihadapi ketika pemberian layanan dilakukan di tengah-tengah 
kebijakan pembatasan sosial yang ada. Selain disebabkan layanan 
secara langsung (face-to-face) terbatas, akses yang merata terkait 
layanan kesehatan jiwa di tengah krisis pun menjadi catatan kritis. 
Hal ini yang akan didiskusikan lebih lanjut pada tulisan berikut. 

Hari Kesehatan Jiwa di Tengah Pandemi
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Sedang Krisiskah Layanan Kesehatan Jiwa Kita?

Memang tak bisa disangkal bahwa layanan kesehatan dalam bentuk 
apapun akan terdisrupsi ketika pandemi terjadi. Layanan kesehatan 
jiwa pun tak menjadi pengecualian. Tuturan dari World Health 
Organization menjelang peringatan World Mental Health Day pada 
6 Oktober 2020 lalu, menyatakan bahwa 93 persen dari negara-
negara di dunia mengalami disrupsi layanan kesehatan jiwa ketika 
layanan tersebut tengah amat dibutuhkan. 

Perlu menjadi perhatian pula, disrupsi layanan di atas juga terjadi 
pada aspek-aspek penting. Misalnya, 60 persen negara-negara di 
seluruh dunia melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan 
memberikan layanan kepada kelompok rentan, termasuk anak. 
Sebanyak 70 persen di antaranya kesulitan pula untuk memberikan 
layanan kesehatan jiwa kepada lanjut usia (lansia), dan 61 persen 
dari negara-negara partisipan survei kesulitan memberikan layanan 
kepada perempuan yang membutuhkan layanan pemeriksaan 
kehamilan dan pascamelahirkan.  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, banyak negara kemudian 
menerapkan layanan telemedika dan teleterapi untuk menjawab 
hambatan layanan interaksi langsung. Sebanyak 70 persen negara-
negara di dunia menerapkan intervensi tersebut. Namun, tak bisa 
diabaikan bahwa terdapat kesenjangan signifikan yang terjadi. Jika 
dibandingkan, memang lebih dari 80 persen dari negara-negara 
berpendapatan tinggi telah mampu mengadopsi telemedika dan 
teleterapi dalam sistem layanan kesehatan jiwa mereka. Sementara, 
di negara-negara berpendapatan rendah, adopsi layanan tersebut 
tidak mencapai 50 persen yang mampu mengaplikasikan.  

Survei yang dilakukan kepada 130 negara tersebut juga menampilkan 
potret respons layanan kesehatan jiwa dalam formulasi penanganan 
COVID-19. Hanya 89 persen dari negara-negara tersebut telah 
memasukkan layanan kesehatan jiwa ke dalam perencanaan respons 
penanganan virus secara nasional, dan hanya 17 persen dari negara-
negara tersebut yang memiliki tambahan anggaran penuh untuk 
membiayai aktivitas pemberian layanan psikososial. 

Jika direfleksikan, tantangan terbesar dalam hal ini ialah investasi 
yang memadai terkait dengan kesehatan jiwa. Jika menoleh ke 
belakang sejenak, tantangan anggaran adalah persolan kronik 
yang sulit sekali dipecahkan. Telah terjadi bertahun-tahun bahkan 
sebelum pandemi terjadi, anggaran nasional untuk pemberian 
layanan kesehatan jiwa di berbagai negara tak melebihi dari 2 persen 
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dari anggaran kesehatan nasional (World Health Organization, 
2020). 

Membicarakan di Indonesia, angkanya pun jauh lebih kecil. 
Pemerintah Indonesia setidak-tidaknya hanya mengalokasikan 1 
persen dari total anggaran kesehatan nasional untuk kesehatan 
jiwa. Perlu dicatat pula bahwa total pengeluaran di bidang 
kesehatan secara nasional pun lebih kurang berada pada angka 
3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) (Pols, 2020). 
Realisasinya masih banyak berkutat pada 48 rumah sakit jiwa dan 
269 unit layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Bahkan, jika 
melihat ketimpangannya, masih terdapat 8 provinsi di Indonesia 
yang masih belum memiliki rumah sakit jiwa, serta hanya 33 
persen dari rumah sakit umum dan 21,47 persen Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) yang menyediakan layanan kesehatan 
jiwa (Kementerian Kesehatan, 2014).

Kapasitas yang masih rendah di atas menjadi tak tertanggungkan 
ketika pandemi menghadang. Pada dasarnya, kita harus mengakui 
bahwa kondisi kesehatan jiwa yang buruk menempati angka 13 
persen dari total beban penyakit global jauh sebelum pandemi terjadi 
(World Health Organization, 2011). Sedangkan, jika kita mengintip 
sejarah bencana kesehatan sebelumnya, kesehatan jiwa menjadi isu 
kontekstual. Misalnya, sebanyak 33-42 persen dari pasien Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS) mengalami gangguan depresi 
maupun kecemasan. Begitupun, pada epidemi Ebola, banyak pasien 
menunjukkan gejala kecemasan dan depresi akibat kehilangan 
anggota keluarga maupun kerabat, serta stigma dan eksklusi sosial 
yang harus menimpa penyintas dari wabah (The Lancet Infectious 
Diseases, 2020).

Begitupun  pada  konteks isu  kesehatan jiwa di  Indonesia. Kurang 
lebih enam bulan ke belakang, kita menghadapi waktu yang 
teramat sulit. Tak masalah harus mengakui hal tersebut. Tak bisa 
diabaikan bahwa situasi ini membuat banyak orang kesusahan 
untuk beradaptasi, bahkan banyak juga yang membutuhkan layanan 
kesehatan jiwa. Di Indonesia, catatan dari Ikatan Psikologi Klinis 
Indonesia (IPKI), sejak bulan Maret sampai Agustus 2020 lalu, telah 
terdapat 14.619 orang yang mendapatkan perawatan dari anggota 
asosiasi tersebut. Isu-isu yang ditangani menyoal kesulitan untuk 
belajar, kecemasan, stres, gangguan mood, dan depresi.

Data lain yang turut memperkuat ialah survei yang dilakukan oleh 
Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKI). 
Sejak bulan April sampai Agustus 2020 lalu, telah tercatat 
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sekitar 57,6 persen dari peserta teridentifikasi memiliki gejala-
gejala depresi. Kemudian, sebesar 58,9 persen dari peserta studi 
swaperiksa tersebut memiliki pikiran bunuh diri maupun melukai 
diri, yang bahkan 15,4 persen di antaranya dialami pada frekuensi 
harian. Kompleksitas situasi di atas menantang pemberian layanan 
kesehatan jiwa yang telah dilakukan. 

Pada konteks pandemi, layanan kesehatan jiwa harus 
mempertimbangkan berbagai konteks sasaran layanan. Baik populasi 
masyarakat secara umum, kelompok orang dengan gangguan 
jiwa berat (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) 
maupun para tenaga kesehatan di garis terdepan, membutuhkan 
layanan terindividualisasi yang efektif dan efisien. Di sini, perluasan 
akses pemeriksaan kesehatan jiwa dan optimalisasi layanan bagi 
pasien lama maupun masyarakat umum yang baru mengalami 
masalah kesehatan jiwa di masa pandemi harus terus digalakkan 
(Moreno dkk, 2020).

Di Indonesia, pemberian layanan di tengah pandemi setidaknya 
dapat terlihat melalui Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan 
Jiwa Selama Masa Pandemi COVID-19 atau layanan SEJIWA. 
Pengembangan layanan tersebut diwujudkan dalam bentuk edukasi 
publik, konsultasi awal menggunakan telemedika dan saluran aduan 
(call center), serta pemberian pendampingan. Namun, sampai saat 
ini, perlu ada evaluasi dan perbaikan dari realisasi inisiatif yang 
menggaet Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), PT Telkom, dan PT Infomedia Nusantara 
tersebut. Sebab, kebutuhan akan layanan kesehatan jiwa bukan 
hanya diserukan saat krisis saja, tetapi harus berjalan berkelanjutan. 

Mendorong Optimalisasi Layanan di Tengah Pandemi

Dua pembicaraan penting yang dapat disorot dalam tulisan ini ialah 
mengenai anggaran kesehatan jiwa dan realisasi pemberian layanan 
kesehatan jiwa di masa pandemi. Terkait dengan anggaran kesehatan 
jiwa, mau tak mau harus berbicara mengenai sektor-sektor yang 
berkaitan secara langsung dengan pemberian layanan kesehatan 
jiwa. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga donor 
maupun lembaga swasta, dapat berkolaborasi untuk mendorong 
ketersediaan pendanaan untuk layanan kesehatan jiwa, baik dalam 
pencegahan dan pendampingan. 
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Secara substansial, pendekatan hak asasi manusia (HAM) dapat 
digunakan dalam memprioritaskan anggaran kesehatan jiwa. 
Pendekatan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk harmonisasi 
kolaborasi sumber daya untuk kesehatan jiwa dari berbagai 
institusi yang dilibatkan. Hambatan struktural mungkin saja 
menjadi tantangan besar, tetapi ruang penyederhanaan mekanisme 
kolaborasi sumber daya harus dibuka secara luas. Di sini pun, akan 
menjadi sangat penting untuk melakukan agenda pemetaan aktor 
pemangku kepentingan yang dapat menjadi tumpuan sumber daya 
dan pemberian layanan pada sistem kesehatan jiwa secara nasional. 
Tentunya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan 
aktor terkait lainnya memiliki pekerjaan rumah besar pada narasi ini. 

Secara praktikal, optimalisasi layanan melalui telemedika dan 
layanan berbasis komunitas (community-based services) harus terus 
dilakukan. Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui 
layanan Sejiwa maupun Sehat Pedia bisa menjadi satu pilihan. Di sisi 
lainnya, perlu ada sosialisasi secara berkesinambungan mengenai 
berbagai platform telemedika untuk layanan kesehatan jiwa, 
seperti melalui Halodoc maupun Alodokter. Selain itu, platform 
tersebut pun harus dioptimalkan dengan integrasi akomodasi 
pembiayaan asuransi sosial kesehatan yang telah dijamin oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk layanan 
kesehatan jiwa.

Selain telemedika, layanan berbasis komunitas dibutuhkan untuk 
menjangkau kelompok masyarakat lebih luas dengan tujuan 
untuk memberikan pencegahan maupun menyentuh  kelompok  
masyarakat yang tidak terfasilitasi akses layanan elektronik. Peran-
peran fasilitas kesehatan primer di tingkat komunitas (Puskesmas), 
rumah aman, kelompok dukungan sebaya (peer-support group), 
maupun komunitas yang bergerak di bidang kesehatan jiwa, 
dapat menjadi garda terdepan di masyarakat. Bukan hanya untuk 
menjadi lebih dekat dengan target sasaran informasi yang akan 
dituju, tetapi juga untuk menjadi jembatan penghubung berbagai 
layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Inisiatif-inisiatif di atas 
akan menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan layanan 
kesehatan jiwa di masa pandemi dan landasan perbaikan sistem 
layanan kesehatan jiwa di masa sesudahnya.  

- Nopitri Wahyuni -

Hari Kesehatan Jiwa 
di tengah pandemi 
menjadi refleksi 
penting terkait dengan 
potret pemenuhan 
kebutuhan layanan 
kesehatan jiwa di 
Indonesia. 
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Memperbaiki Upaya Memutus Rantai COVID-19 
                

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Pusat dalam memutus rantai 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang masih membawa 
ketidakpastian. Namun, memasuki bulan ke-8 pencegahan dan 
penanganan COVID-19, angka pertambahan pasien COVID-19 
masih terus terjadi, bahkan menunjukkan kenaikan yang cukup 
signifikan setiap harinya secara nasional. Upaya penyediaan vaksin 
pun masih membutuhkan waktu yang lama. Lantas, apa saja yang 
perlu diperbaiki dan dikejar agar pemutusan rantai COVID-19 
menjadi semakin efektif?

Perjuangan Mengakhiri Gelombang Pertama COVID-19: 
Belajar dari Singapura dan Korea Selatan

Indonesia masih berjuang pada gelombang pertama pencegahan dan 
penanganan COVID-19, ketika sejumlah negara telah memasuki 
gelombang kedua. Hal ini dipertegas oleh dokter spesialis paru-paru 
dari Rumah Sakit Umum (RSU) Persahabatan, Budhi Antariksa, 
yang mengatakan bahwa Indonesia masih terjebak dalam gelombang 
pertama kasus. Menurut Budhi, secara teori, untuk memasuki 
gelombang kedua, maka jumlah kasus COVID-19 harus turun 
mendekati angka nol terlebih dahulu (health.detik.com, 10/07).

Faktanya, sejumlah negara yang telah memasuki gelombang 
kedua memang menunjukkan penurunan hingga mencapai nol 
kasus, diantaranya, Singapura  dan  Korea Selatan. Pada dasarnya 
dua negara ini telah memiliki pusat data terintegrasi didukung 
pemanfaataan aplikasi teknologi melalui big data, serta reaksi dan 
koordinasi penanganan yang cepat dalam menyediakan kebutuhan 
di fasilitas kesehatan. Melindungi tenaga medis juga menjadi prioritas 
utama mereka. Selain itu, kedisiplinan masyarakatnya dalam 
menjalankan protokol kesehatan juga menjadi faktor pendukung 
lainnya.
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Sekalipun telah memasuki gelombang kedua, Korea Selatan dengan 
kebijakan Social Distancing-nya yang terbagi dalam beberapa 
level, terus bergerak cepat untuk meningkatkan kapasitas tes dan 
pelacakan kontak dalam skala besar untuk mendeteksi penyebaran 
COVID-19 (kompas.com, 22/09). Deteksi dini seiring dengan 
menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) melalui kerjasama 
dengan sektor swasta juga terus dilakukan. Selain itu, Korea Selatan 
juga memastikan semua orang yang dites positif diisolasi dengan 
benar dan fasilitas karantina dilengkapi peralatan yang memadai 
untuk mencegah penyebaran virus (news24.com, 10/10).

Komunikasi yang efektif juga dilakukan  Korea Centers for Disease 
Control and Prevention (KCDC) dengan memberikan informasi 
secara cepat dan terbuka pada penduduk (katadata.co.id, 03/04). 
Transparansi informasi dan data dilakukan untuk mencegah 
kepanikan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Belum 
lagi dengan adanya sanksi pidana dan denda. Denda sebesar 3 juta 
won (Rp40 juta) ditujukan bagi orang yang menolak tes dan penjara 
satu tahun atau denda sebesar 10 juta won (Rp134 juta) ditujukan 
bagi orang yang menolak karantina/dirawat di RS.

Beralih ke Singapura, Yoes Kenawas, Peneliti Politik lulusan 
Northwestern University, Amerika Serikat yang  tinggal  di Singapura, 
menyampaikan bahwa masyarakat di sana mematuhi peraturan dan 
memahami manfaat dari kebijakan pemerintah karena penegakan 
hukum berjalan secara tegas dan disertai sanksi (kompas.tv, 09/09). 
Yoes juga menyampaikan bahwa komunikasi terbuka pemerintah 
termasuk dalam menyampaikan pengakuan dan permohonan maaf 
atas tindakan-tindakan strategis yang terlambat dilakukan dalam 
rangka pandemi juga menjadi kunci penanganan pandemi. 

Seorang dokter spesialis penyakit menular RS Mount Elizabeth 
Novena, Leong Hoe Nam juga mengatakan bahwa Singapura 
berhasil memerangi pandemi karena kedisiplinan masyarakatnya 
dalam menjaga jarak sosial dan mengenakan masker (batampos.
co.id, 02/10). Selain itu, tanggung jawab dan komitmen seluruh 
lapisan masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah dalam 
menerapkan safe distancing dan kebiasaan hidup higienis di setiap 
sektor menjadi kunci keberhasilan menekan COVID-19 (edukasi.
kompas.com, 10/12). 
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Problematika dan Upaya Perbaikan di Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Perjuangan gelombang pertama 
Indonesia dalam memutus rantai COVID-19 terus dilakukan. 
Namun, angka pasien belum pernah sehari pun menyentuh angka 
penurunan yang signifikan. Jika merujuk pada upaya-upaya dua 
negara tersebut, sejumlah problematika dan upaya perbaikan perlu 
menjadi perhatian.

Pertama, soal manajemen komunikasi dan informasi. Satuan Tugas 
(Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 telah memiliki 
situs khusus dalam menyampaikan informasi termasuk dalam 
upayanya menekan hoaks. Namun, komunikasi Satgas COVID-19 
dan aktor-aktor strategis lainnya yang tersebar di Pemerintah Pusat 
dan Daerah masih banyak menunjukkan kelemahan mekanisme 
koordinasi. Salah satunya tampak dalam ketidaksinkronan publikasi 
data COVID-19. 

Adanya ketidaksinkronan tersebut dipertegas oleh Juru Bicara 
Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, yang menyampaikan bahwa 
tantangan terbesar Indonesia dalam menangani pandemi yaitu 
dalam mengintegrasikan data COVID-19 (newsdetik.com, 21/09). 
Wiku menjelaskan masing-masing daerah menerapkan metode 
pengumpulan data COVID-19 yang berbeda-beda. Hal itu kerap 
menjadi kendala Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian 
Kesehatan (Kemkes) saat memverifikasi data yang diterima dari 
daerah sehingga mekanisme pengumpulan data perlu diselaraskan. 

Upaya itu salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan 
pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) dan Sistem Informasi RS (SIRS) berbasis teknologi 
yang telah ada saat ini. Namun, komitmen Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan akses internet ke 
2.500 dari 3.126 fasilitas kesehatan yang belum terakses internet 
harus dipercepat terlebih dahulu.

Kedua, peningkatan deteksi dini. Epidemiolog dari Griffith University, 
Australia, Dicky Budiman, mengatakan bahwa tren peningkatan 
kasus COVID-19 sebetulnya adalah imbas dari belum dilakukannya 
upaya deteksi dini terhadap temuan kasus COVID-19 secara 
optimal di seluruh wilayah (nasional.okezone.com, 13/10). Dicky 
menerangkan, kontribusi deteksi dini masih dominan dari DKI 
Jakarta. Fakta tersebut menunjukkan belum adanya kesetaraan 
pengendalian pandemi COVID-19 dengan strategi esensial, seperti 
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testing, tracing, dan isolasi/karantina. Di sinilah upaya deteksi dini 
yang lebih merata perlu dilakukan. Mengingat wilayah Indonesia 
yang begitu luas, kerjasama penyediaan alat tes dengan berbagai 
pihak, termasuk universitas, harus terus dilakukan.

Ketiga, penyediaan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga 
kesehatan dan mekansime isolasi. Di tengah pencegahan dan 
penanganan pandemi, ketidakmerataan atau kekurangan stok 
Alat Pelindung Diri (APD) masih ditemukan. Misalnya saja di RS 
Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat. Humas 
RSAM, Murshalman Chaniago mengatakan bahwa beberapa jenis 
APD diakui RSAM sudah mulai kekurangan stok (padek.jawapos.
com, 05/10). 

Selain itu, perlu menjadi perhatian pula soal mekanisme isolasi pasien 
positif. Di dua negara yang telah disebutkan sebelumnya, praktik 
penanganan COVID-19 memprioritaskan penambahan pusat 
penangan khusus COVID-19, karena fasilitas kesehatan menjadi 
salah satu tempat penularan yang sangat rentan. Satgas COVID-19 
pun harus terus mendirikan pusat penanganan COVID-19 dengan 
melakukan ahli fungsi gedung dan kerjasama dengan fasilitas publik 
maupun swasta, agar penanganan COVID-19 lebih terpusat. 

Keempat, penegakan hukum yang tegas diiringi dengan sosialisasi 
terus menerus. Sebagus apapun kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), tanpa adanya sosialisasi yang menjelaskan 
manfaat dari kebijakan tesebut, maka tidak akan maksimal. Jika 
masyarakat paham betul akan tujuan kebijakan pemerintah dalam 
menangani COVID-19, maka dukungan publik akan terus mengalir. 
Upaya ini dapat dilakukan khususnya oleh Puskesmas dan relawan 
COVID-19, sehingga perdesaan pun dapat tersentuh informasi.

Bagaimanapun, menangani COVID-19 membutuhkan kerjasama 
dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
Keduanya harus saling percaya. Hal ini dapat dimulai dari komitmen 
pemerintah yang dipimpin oleh Satgas COVID-19 untuk tidak 
henti-hentinya memberikan informasi secara jujur dan mendorong 
seluruh aktor strategis dalam bidang kesehatan untuk lebih intens 
menginformasikan kebijakan dan perkembangan terkait COVID-19. 
Tak ada satu pun yang mampu memprediksi kapan gelombang 
pertama COVID-19 di Indonesia akan berakhir. Semuanya 
bergantung pada komitmen sungguh-sungguh antara pemerintah 
dan masyarakat.

 - Vunny Wijaya -
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Perempuan di Jurang Krisis: 

Dampak Sosio-Ekonomi Pandemi Terhadap Gender 

                

Data-data berbasis gender di Indonesia telah menunjukkan bahwa 
dampak sosio-ekonomi dari pandemi Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) sangat keras menghantam perempuan dengan status 
sosio-ekonomi rendah. Tak bisa diabaikan, krisis pandemi memaksa 
adanya penambahan beban perawatan (care work) di rumah akibat 
adanya penutupan sekolah dan pembatasan perjalanan. 

Selain itu, banyak kelompok perempuan, baik pekerja perempuan 
maupun pekerja domestik dan luar negeri, mengalami disrupsi 
mobilitas dan pun menunda berbagai layanan, seperti layanan 
kesehatan reproduksi dan layanan sosial terkait lainnya. Untuk 
menelaah hal tersebut, terdapat beberapa catatan kritis mengenai 
situasi perempuan pada masa pandemi pada tulisan berikut.

Beberapa Catatan Kritis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), persentase 
perempuan dengan status sosio-ekonomi rendah masih lebih tinggi 
dibandingkan laki-laki sepanjang tahun 2015-2019. Pada bulan Maret 
2019, persentase perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan 
mencapai 9,63 persen, lebih besar dari laki-laki yang berada pada 
persentase 9,18 persen. Setidak-tidaknya, jumlah perempuan miskin 
pada tahun 2019 menyentuh angka 12,8 juta jiwa yang tersebar ke 
berbagai provinsi di Indonesia. 

Naasnya, persoalan kemiskinan yang dialami perempuan tersebut 
menimbulkan kerentanan yang tidak sedikit. Apalagi, pada konteks 
pandemi, di mana segala ketidakpastian berujung pada penundaan 
dan pembatasan aktivitas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2020) memotret kondisi 
perempuan miskin yang memiliki kesulitan untuk mengakses layanan 
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kesehatan dan pendidikan pada masa krisis. Jika dibandingkan 
dengan kelompok lainnya, persentase perempuan miskin yang dapat 
mengakses layanan rumah sakit hanya pada kisaran 6,7 persen; 
tentu lebih rendah ketimbang laki-laki yang berada pada kisaran 7 
persen. 

Sedangkan, pada saat yang sama, perempuan dinilai bertanggung 
jawab terhadap kondisi kesehatan keluarga. Pada banyak kondisi 
sosio-kultur, perempuan dan anak perempuan diharapkan mampu 
melakukan perawatan kesehatan terhadap anggota keluarga 
lainnya, terutama pada anak dan lansia (World Bank, 2020). Pada 
saat pandemi, beban perawatan kesehatan ini bertambah dengan 
anjuran penerapan protokol kesehatan di dalam rumah maupun 
di luar rumah, serta ketersediaan sumber daya kesehatan lainnya 
di dalam keluarga. Hal ini semakin mempersulit kondisi keluarga 
dengan tekanan ekonomi yang lebih tinggi. 

Masih terkait persoalan kesehatan di atas, Survei Sosial Ekonomi 
Nasional/Susenas (2019) juga memaparkan fakta bahwa persoalan 
jaminan kesehatan perempuan masih membutuhkan upaya 
optimalisasi yang cukup besar. Data tersebut menyodorkan realitas 
bahwa sekitar 29,83 persen penduduk di Indonesia tidak memiliki 
jaminan kesehatan satu pun. Selain itu, masih terdapat 30,23 persen 
dari populasi perempuan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 
Perlu digarisbawahi di sini, populasi perempuan miskin yang tidak 
memiliki jaminan kesehatan masih bertengger pada angka 36,03 
persen atau sekitar 4,81 juta jiwa. 

Risiko kesenjangan jaminan kesehatan di atas pada akhirnya 
berdampak pada penyelenggaraan kesehatan yang penuh dengan 
catatan. Secara umum, tantangan kesehatan yang cukup besar 
ialah angka kematian ibu dan kematian bayi. Berdasarkan Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015, angka kematian 
ibu (AKI) masih berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran hidup; 
angka ini masih menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah ASEAN. 
Sedangkan, angka kematian bayi (AKB) di Indonesia mencapai 15 
per 1000 kelahiran hidup. 

Pada situasi pandemi, diperkirakan kondisi kesehatan di atas 
akan semakin memburuk. Berdasarkan studi yang dipublikasikan 
oleh The Lancet Global Health (2020), sebuah model mengenai 
estimasi pengaruh tidak langsung COVID-19 terhadap kematian 
ibu menunjukkan bahwa adanya disrupsi layanan kesehatan dan 
menurunnya akses terhadap bahan pangan akan berpengaruh 
terhadap melonjaknya AKI dan AKB (Roberton dkk, 2020).
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Pada situasi ini, tentu perhatian terhadap perempuan dengan status 
sosio-ekonomi rendah terhadap layanan kesehatan menjadi semakin 
besar. Sebab, akses terhadap layanan kesehatan yang ada tengah 
tertunda. Ketika pemeriksaan kehamilan dan anak balita mengalami 
penurunan, banyak ibu menunda kunjungan, atau bahkan ada 
pembatasan pelayanan di sebagian besar fasilitas kesehatan primer. 
Hal tersebut berdampak terhadap kondisi mutu layanan kesehatan 
ibu dan anak (Wahyudi, 2020). 

Belum selesai sampai di situ, tantangan di tingkat rumah tangga 
juga menyentil potret kepala rumah tangga perempuan yang harus 
berjuang lebih keras pada masa pandemi. Berdasarkan data Susenas 
(2019), persentase kepala rumah tangga perempuan mencapai 
15 persen dari total rumah tangga di Indonesia, atau setidaknya 
terdapat 11 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan. 

Tak bisa disangkal, sebagian besar dari perempuan yang menjadi 
kepala rumah tangga tersebut hidup di bawah bayang-bayang 
kemiskinan. Hal di atas pun diperkuat oleh analisis yang dilakukan 
oleh Brown, Ravallion dan Walle (2020), yang dipublikasikan pada 
jurnal the National Bureau of Economic Research. Potret rumah 
tangga yang dikepalai oleh perempuan memiliki kondisi kesejahteraan 
lebih buruk dibandingkan laki-laki, seperti keterbatasan air bersih, 
ketidakmemadaian sanitasi maupun ketidaklayakan tempat tinggal.

Hal di atas kemudian dikonfirmasi dengan temuan penelitian 
Lembaga Demografi Universitas Indonesia di atas. Di Indonesia, 
hampir 2,5 juta kepala rumah tangga perempuan masih memiliki anak 
yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD), sebanyak 
5 juta di antaranya pun harus memerhatikan perawatan anggota 
keluarga mereka yang lansia, serta sekitar 1 dari 2 rumah tangga 
yang dikepalai perempuan pun merawat penyandang disabilitas. 
Pada konteks pandemi, secara bersamaan, kepala rumah tangga 
perempuan tersebut harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi sehari-hari, mengurus rumah tangga, memperhatikan 
proses pendidikan anak, serta beban perawatan anggota keluarga 
lainnya (Setyonaluri & Samudra, 2020).

Dampak paling signifikan dari kondisi di atas tentu terkait erat 
dengan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Berdasarkan Survei 
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2020, tingkat 
partisipasi perempuan pada angkatan kerja (TPAK) masih berada 
pada kisaran angka 54,56 persen, jauh di bawah laki-laki yang 
mencapai 83,82 persen. Tak bisa ditampik bahwa peran pengasuhan 
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yang lebih banyak diampu oleh perempuan membuat perempuan 
memiliki kesulitan untuk masuk ke pasar kerja. Bahkan, berdasarkan 
studi yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute (2017), 
banyak perempuan yang bekerja pun harus membawa anak ke 
tempat kerja untuk memastikan peran perawatan anak tersebut 
tetap terjaga. 

Melihat situasi di atas, tentu pilihan partisipasi perempuan dalam 
ekonomi menjadi semakin sempit. Pada akhirnya, perempuan lebih 
banyak terlibat dalam struktur ekonomi informal. Data Sakernas 
(2020) juga mengaminkan bahwa dengan angka 43,04 persen, 
perempuan masih terlibat dalam pekerjaan informal. Pada saat 
pandemi, pekerjaan informal dengan sistem upah harian membuat 
perempuan rentan kehilangan pekerjaan maupun penurunan 
pendapatan. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang terbatas 
pada struktur informal membuat perempuan terhambat untuk 
mengakses perlindungan sosial dalam ranah pekerjaan mereka, baik 
jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan maupun bantuan sosial 
lainnya untuk bertahan pada konteks pandemi. Siklus tak berujung 
inilah yang banyak luput dari perhatian bersama. 

Mengoptimalkan Peran Berbagai Pihak

Pemerintah memang telah menggelontorkan sejumlah anggaran 
untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Banyak respons 
kebijakan ditujukan untuk menanggulangi dampak sosio-ekonomi 
dari COVID-19 terhadap kondisi rumah tangga di Indonesia. 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun senantiasa 
memerhatikan aspek perlindungan sosial sebagai bagian tak 
terpisahkan di dalamnya. Misalnya, anggaran Rp203.9 triliun 
secara khusus ditujukan untuk pemberian perlindungan sosial dalam 
bentuk bantuan langsung tunai (BLT), Program Sembako, Program 
Keluarga Harapan (PKH), serta program terkait lainnya.

Namun, pada realisasinya, penyaluran perlindungan sosial tersebut 
masih kurang memperhatikan aspek gender. Studi yang dilakukan 
oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast 
Asia (2020) menunjukkan bahwa persentase perempuan yang 
menerima sekurang-kurangnya satu program bantuan sosial dari 
pemerintah sejak awal pandemi menyentuh angka 59 persen; angka 
ini di bawah laki-laki yang mencapai 65 persen (Hanna & Olken, 
2020).

Melihat kondisi di atas, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
menjangkau kelompok penerima manfaat dengan menangkap 
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karakteristik kerentanan yang berbeda, seperti kebutuhan yang 
beragam berdasarkan gender, kondisi disabilitas, usia dan lain-lain. 
Menangkap karakteristik melalui penggunaan usulan kebijakan 
berbasis data yang telah banyak disodorkan dalam berbagai hasil 
penelitian, menjadi dasar penting untuk melakukan pemberian 
bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran secara efektif. 

Pada konteks gender, melihat bahwa sebagian besar perempuan 
memiliki keterbatasan mobilitas pada situasi pandemi, 
penyederhanaan prasyarat dan mekanisme penerima bantuan 
sosial menjadi amat dibutuhkan, seperti menggunakan pendaftaran 
daring secara mandiri (self-demand), memanfaatkan lembaga lokal 
setempat maupun pendekatan berbasis komunitas (community-
based targeting) di tingkat RT/RW. Begitupun, peningkatan 
akses layanan kesehatan yang dapat diperoleh oleh perempuan 
melalui pendekatan berbasis komunitas dengan dampingan tenaga 
kesehatan di dalamnya. 

Berbarengan dengan proses tersebut, upaya meningkatkan 
akurasi data penerima bantuan yang terintegrasi dengan Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi amat penting agar 
pertimbangan untuk memberikan bantuan sosial dengan kepekaan 
terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam sehingga 
lebih dapat ditingkatkan ke depannya. 

- Nopitri Wahyuni- -
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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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