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Kata Pengantar

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang untuk
Indonesia. Sejak awal tahun, setidaknya bencana alam seperti
banjir telah menghampiri negeri katulistiwa ini. Tak lama kemudian,
menyusul China dan negara lainnya, Indonesia juga menghadapi
pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengubah dan mempengaruhi
beragam aspek kehidupan dan kebijakan, bukan hanya di bidang
kesehatan, namun juga di bidang sosial, politik, maupun ekonomi.
Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2020, The
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), juga
mengangkat beberapa topik terkait situasi pandemi ini. Misalnya,
terkait penggunaan big data oleh pemerintah, termasuk di sektor
kesehatan, terutama mengingat pandemi yang juga memaksa kita
untuk menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam beraktivitas.
Big data juga dinilai mampu mendukung kebijakan dengan respons
cepat dan tepat lewat dukungan data yang massif dan akurat. Namun,
tantangan terkait kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur, sinergi
para pemangku kepentingan, serta perlindungan data pribadi, juga
patut menjadi catatan penting dalam memanfaatkan big data. Dalam
laporan ini, analisis SWOT digunakan untuk mengulas mengenai
pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Terkait perlindungan data pribadi, INDONESIA 2020 juga
menganalisis tentang polemik peretasan, termasuk dalam
penggunaan teknologi digital. Deretan kasus dan rentannya
penyalahgunaan dan ancaman terhadap data pribadi, terutama
terkait suara yang kritis di masyarakat terhadap pemerintah,
membuat persoalan ini menjadi hal serius yang patut diperjelas,
khususnya dalam pembahasan legislasi terkait perlindungan data
pribadi. Sementara, terkait peretasan, terutama pelaku peretasan dan
sanksi terhadapnya, masih belum ada pengaturan yang jelas dalam
peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pulalah yang kami
lihat sebagai gap dalam legislasi yang perlu dijadikan perhatian serius
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untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemilihan
topik ini juga berangkat dari kekuatiran akan semakin intrusifnya otoritas negara
dalam ranah privat, termasuk data pribadi.
Topik kedua yang juga terkait dengan pandemi adalah terkait bantuan sosial
dan Program Keluarga Harapan. INDONESIA 2020 mencatat tiga hal
penting terkait kebijakan yang krusial untuk ketangguhan masyarakat di masa
pandemi ini. Ketiga hal tersebut terkait dengan kecukupan jumlah bantuan,
pemutakhiran data, serta pendekatan berbasis gender dan inklusi sosial untuk
memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, memberdayakan,
serta mendukung ketangguhan masyarakat di masa pandemi. Penerima bantuan
program, khususnya perempuan, juga menjadi fokus dalam laporan ini, terutama
mengingat dampak yang semakin berlapis dan berganda bagi perempuan akibat
COVID-19. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, bertambahnya beban kerja
domestik, tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun
kekerasan dalam rumah tangga, akibat kebijakan pembatasan sosial yang mau
tidak mau mengharuskan lebih banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Sementara, terkait aspek politik, lepas dari kerasnya kritik publik untuk
penundaan pilkada di tengah pandemi, Pilkada akan tetap dilangsungkan pada
tanggal 9 Desember. Isu lain yang yang mengemuka adalah tentang semakin
maraknya politik dinasti. INDONESIA 2020 juga menilik tentang politik
dinasti dan problematikanya. Analisis berangkat dari pemetaan para calon yang
akan berlaga di Pilkada 2020 dan terafiliasi dengan politik dinasti. Selanjutnya,
laporan ini juga mengulas tentang permasalahan dan kritik terhadap rentannya
tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi, akibat penyelenggaraan
pemerintahan oleh politik dinasti. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap
penyelenggaraan pembangunan daerah, kematangan demokrasi, serta
kesejahteraan masyarakat di daerah akibat dominasi penguasaan sumber daya
politik, ekonomi, maupun sosial oleh para elit yang bernaung di bawah politik
dinasti. Rekomendasi yang mengerucut dari laporan ini juga mengarah ke
pentingnya mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik sebagai
salah satu pilah demokrasi dan sumber utama kaderisasi, rekrutmen, dan
kepemimpinan politik.
Lebih jauh, polemik politik dinasti juga tidak lepas dari kentalnya konflik
kepentingan dengan para pelaku kepentingan yang beragam dalam proses
kebijakan. INDONESIA 2020 juga mengupas kritis hal tersebut dalam laporan
terkait bidang hukum. Perjalanan proses legislasi yang bermasalah di periode
kedua Pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam laporan ini.
Beberapa produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial baik dalam proses
pembahasan dan substansinya, seperti revisi UU Stabilitas Keuangan, UU MK,
revise UU Minerba, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja, juga ikut berkontribusi
terhadap democracy backsliding di Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan
merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori
Legisprudence Kritis, serta teori oligarki dan konsep state-capture corruption.
Dominasi para oligark, politik balas budi, tingginya biaya politik, lemahnya tata
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kelola pemerintahan yang baik secara berkelindan telah berimbas pada politik
legal hukum dan praktik yang mengabaikan amanah konstitusi, nilai-nilai dasar
demokrasi, dan kepentingan rakyat. Legislative review menjadi salah satu
rekomendasi dalam laporan ini.
Sementara, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga
menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia.
Kami merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser
Institute. Meskipun Indonesia ada di peringkat kebebasan ekonomi yang
moderat, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk memulihkan kebebasan
ekonomi di Indonesia yang harus dikerjakan. Beberapa diantaranya terkait
dengan kemudahan berusaha, peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi,
pembukaan partisipasi para pelaku ekonomi yang beragam, serta yang tidak
kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait.
Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2020. Melalui
INDONESIA 2020 dan berbagai publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII
selalu berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signikan dalam proses
kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis dan rekomendasi
kebijakan publik di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima
kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan
INDONESIA 2020. Selamat membaca.

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
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Bagian Satu

POLITIK DINASTI
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2020
Arfianto Purbolaksono

Pendahuluan

P

emilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud dari
demokrasi di tingkat lokal, sehingga penyelenggaraanya sangat
penting bukan hanya bagi daerah itu sendiri, melainkan bagi
keseluruhan bangsa ini. Salah satu isu dalam penyelenggaraan
Pilkada, termasuk dalam Pilkada 2020, adalah kentalnya politik
dinasti. Politik yang mengandalkan kedekatan ikatan kekeluargaan
ini juga dinilai bermasalah karena membuat sirkulasi kepemimpinan
daerah hanya dikuasai satu kelompok keluarga saja. Kekuasaan
yang hanya dikuasai oleh satu kelompok berpotensi menyebabkan
penyelewengan kekuasaan. Bentuk penyelewengan tersebut
misalnya korupsi dalam pemerintahan daerah.
Untuk membahas mengenai hal ini, khususnya yang terkait Pilkada
2020, tulisan ini akan membahas tentang praktik politik dinasti dan
dampaknya pada Pilkada 2020. Hal ini penting untuk diulas karena
Pilkada merupakan pengejawantahan demokrasi di tingkat lokal yang
diharapkan memunculkan pemimpin yang selaras dengan aspirasi
masyarakat di daerah tersebut. Demokrasi di tingkat lokal juga
merupakan pondasi bagi penguatan demokrasi di tingkat nasional.
Sebagaimana pandangan teoritikus ilmu politik asal Inggris yakni
Gerry Stoker (1991), yang mengatakan bahwa bangunan demokrasi
di tingkat lokal akan menjadi pondasi bagi kuatnya demokrasi di
tingkat nasional. Sebab, demokrasi lokal merupakan bagian penting
dari demokrasi nasional. Selain itu, Pilkada merupakan bagian
penting dalam proses rekruitmen politik pemimpin daerah dalam
rangka pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu, keberhasilan
1

implementasi pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu, keberhasilan
implementasi pembangunan daerah juga tidak lepas dari dua variable, yaitu isi
kebijakan dan lingkungan kebijakan, seperti argumen teoritikus asal Harvard
University, Merilee S. Grindle (1980, dalam Subarsono, 2010).
Isi kebijakan yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran
termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran,
sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
pelaksananya dengan rinci, serta apakah sebuah program didukung oleh
sumberdaya yang memadai. Sementara, lingkungan kebijakan mencakup
seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para
aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam era pemilihan
kepala daerah secara langsung, hasil dari kontestasi politik di tingkat lokal sangat
memengaruhi lingkungan kebijakan tersebut (Grindle, 1980, dalam Subarsono,
2010.
Terkait dengan Pilkada 2020, pada bulan Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan untuk menunda
penyelenggaraan Pilkada yang sedianya akan dilangsungkan pada 23 September
2020. Berselang dua bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2020, KPU dan
DPR akhirnya bersepakat untuk menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember
2020. Pro dan kontra terhadap penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi
pun ikut menjadi perhatian dan kritik publik.
Namun, selain persoalan polemik penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi,
yang tidak kalah menarik adalah fenomena praktik politik dinasti di Pilkada 2020
ini. Polemik ini muncul ketika nama-nama seperti Gibran Rakabuming Raka
dan Bobby Nasution yang notabene merupakan anak dan menantu Presiden
Joko Widodo (Jokowi) turut serta dalam kontestasi Pilkada di Kota Solo dan
Kota Medan. Bukan hanya anak dan menantu Presiden, anak Wakil Presiden
KH Ma’aruf Amin yakni Siti Nur Azizah, ikut mencoba peruntungannya di
Pilkada Tangerang Selatan. Azizah akan bersaing dengan Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, yang tengah
menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra).
Seperti yang disebutkan di awal tulisan ini, lepas dari hak konstitusi setiap
warga untuk berpartisipasi dalam politik, perlu diakui bahwa politik dinasti
terbukti rentan bermasalah dan akan memengaruhi tata kelola pemerintahan,
termasuk di tingkat daerah. Permasalahan tersebut tentu memengaruhi
kinerja pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada dalam menjalankan
pembangunan daerah, mengingat keterikatan pemimpin yang terpilih dengan
politik dinasti terkait, dengan beragam pemangku kepentingan, serta relasi dan
kepentingan yang berkelindan. Oleh karena itu, dalam Indonesia Report 2020,
tulisan ini akan menyajikan analisis terhadap polemik praktik politik dinasti
dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
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Pertanyaan Penelitian
Terkait polemik politik dinasti dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020,
laporan ini akan menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:
1.

Bagaimana perkembangan praktik politik dinasti di Pilkada Serentak 2020?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik politik
dinasti dalam penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang?

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan
untuk menganalisis praktik politik dinasti dalam politik di Indonesia, khususnya di
konteks Pilkada. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan
identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan
oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/
kepustakaan dan berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian
ini. Diantaranya buku, artikel jurnal, studi sebelumnya, artikel berita, makalah,
serta peraturan perundang-undangan kebijakan.

Literatur
Politik dinasti adalah istilah yang sering dipergunakan oleh para ahli untuk
menjelaskan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya
dan politik lokal adalah tempat timbulnya politik dinasti di Indonesia. Munculnya
fenomena politik kekeluargaan dalam politik di Indonesia dipahami sebagai hasil
dari kombinasi pusaran politik yang berpusat pada masa Orde Baru. Lebih
lanjut, istilah politik keluarga seperti yang ditulis oleh Casey (2008, dalam
Rusnaedy dan Purwaningsih, 2018), bertujuan untuk menghindari bias dalam
menafsirkan politik dalam sistem monarki. Dalam hal ini, politik dinasti terkait
dengan bagaimana hubungan kekeluargaan dapat menjadi rujukan penting
mengingat kekeluargaan dapat berkembang menjadi budaya politik sebagai
dasar untuk mendapatkan kekuasaan (Djati, 2013).
Politik kekeluargaan adalah kepercayaan di mana solidaritas keluarga didasari
oleh ikatan
psikologis secara fundamental dan hubungan darah secara
instrumental. Setidaknya ada tiga ciri dasar politik kekeluargaan. Pertama,
kekeluargaan berisi sekumpulan kewajiban yang memuat ekspektasi terhadap
peran, sikap, perilaku, dan persepsi yang harus dijalankan oleh keluarga. Kedua,
kekeluargaan bersifat eksklusif, yaitu selalu berorientasi pada kepentingan
anggota keluarganya. Ketiga, kekeluargaan mengedepankan solidaritas keluarga
sebagai fungsi psikologis dan instrumental (Bayo, Santoso dan Samadhi ed,
2018).
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Di Indonesia, munculnya politik kekeluargaan disebabkan desentralisasi
dan otonomi daerah yang dilakukan pasca reformasi. Hal ini yang kemudian
menciptakan elit lokal atau local bossism (Sidel, 2005), seperti yang terjadi
di Filipina, Thailand dan Indonesia. Sedangkan di Eropa, politik keluarga
menunjukkan individualisme seseorang dalam mengekspresikan politiknya
melalui kerabat untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, guna
memenangkan kontestasi politik. Politik dinasti, dalam hal ini, dilakukan dengan
harapan agar kekeluargaan dapat menjaga gagasan dan tersampaikan dengan
baik oleh kerabat lain yang berkecimpung dalam politik. Dengan demikian,
kekeluargaan di Eropa lebih menunjukkan tentang menjaga perilaku moral
daripada mengejar kekuasaan (Garzon, 2002 dalam Djati, 2013).
Politik kekeluargaan diidentifikasikan sebagai upaya untuk melanggengkan
sikap favoritisme, nepotisme dan kedaerahan. Hal ini dilandasi oleh semangat
bersama untuk menjaga dan meluruskan tujuan kepentingan bersama. Ada tiga
varian kekeluargaan dalam konteks ini. Tabel 1.1 berikut menunjukkan indikator
dan tipologi politik familisme. Pertama adalah familisme, yaitu politik keluarga
yang semata-mata dilandasi oleh hubungan darah langsung dalam satu ikatan
keluarga dan hubungan perkawinan. Loyalitas, kepatuhan dan solidaritas adalah
ciri khas dari varian ini. Di sisi lain, keluarga politik mendapatkan jaringan yang
lebih besar dengan mampu mengikat keluarga lain. Contoh kekuatan politik
keluarga ini tidak hanya di tingkat legislatif atau eksekutif, tetapi juga di lembaga
peradilan dan aparat penegak hukum lainnya (Garzon, 2002 dalam Djati, 2013).
Selanjutnya yang kedua adalah quasi-familism, yang didasarkan atas afeksi dan
solidaritas anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Bentuk orientasi politik
keluarga ini seperti ikatan kedaerahan, lingkungan maupun tribalisme sama
dengan keluarga tersebut (Park, 2009 dalam Djati, 2013). Varian ini tidak lagi di
ranah keluarga inti saja, tetapi bisa bercabang dengan keluarga lain yang tidak
satu garis keturunan. Oleh karena itu, varian ini juga berusaha mengidentifikasi
diri melalui simbol tertentu, sehingga mendapat legitimasi dari keluarga lain.
Kemudian yang ketiga adalah egoisme-familisme, yang lebih didasarkan pada
pemenuhan aspek fungsional dari pada sekedar mengikuti garis keturunan.
Varian ini memprioritaskan kerabat daripada publik untuk mengisi posisi
penting di posisi publik dan pemerintahan (Park, 2009 dalam Djati, 2013). Ini
karena tujuan untuk mengamankan program kebijakan yang dilaksanakan dan
proses penganggaran. Alasan lain dalam varian ini adalah lebih menekankan
pada mempertahankan keluarga tertentu untuk mempertahankan kendali
atas kursi kekuasaan. Hal ini terjadi karena aparat telah berhasil menjaga dan
memperkuat kohesi sosial dengan masyarakat melalui rangkaian program
kebijakan kerakyatan (Djati, 2013).
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Tabel 1.1. Tipologi Politik Familisme

Sumber: Asako (2010), Park (2009), dan Garzon (2002) dalam Djati (2013)

Tipologi politik dinasti tersebut dapat digunakan untuk menganalisis praktik
politik dinasti di Indonesia, termasuk dalam konteks penyelenggaraan Pilkada
2020 yang menjadi fokus laporan tahunan ini Berdasarkan tipologi politik dinasti
tersebut, dalam praktiknya, di Indonesia, cenderung masuk dalam kategori
familisme. Kecenderungan ini contohnya terlihat dalam dinasti politik Ratu
Atut Chosiyah di Banten.
Misalnya saja anak Ratu Atut yakni Andika Hazrumy, yang kini menjabat Wakil
Gubernur Banten periode 2017-2022. Sedangkan Anak kedua Ratu Atut,
Andiara Aprilia duduk di Senayan sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Banten untuk periode 2019-2024. Suami Andiara, Tanto W. Arban yang kini
menjabat Wakil Bupati Pandeglang periode 2015-2020 mendampingi Irna
Narulita. Kuatnya dinasti politik Ratu Atut juga terlihat dengan hadirnya adikadik Ratu Atut Ratu Tatu Chasanah (adik kandung) sebagai Bupati Serang, dan
Airin Rachmy Diani (adik ipar) menjadi Walikota Tangerang Selatan (Sutisna &
Akbar, 2018).
Dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis (Sutisna, 2017) dikemukakan,
bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam
kehidupan politik didasarkan pada empat argumentasi. Pertama, kepercayaan
(trusty), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak
mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan.
Kedua, kesetiaan (loyality), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi
dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga
wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain.
Ketiga, solidaritas (solidarity), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat
solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari
kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari
kalangan kerabat. Kemudian keempat, proteksi (protection), hal ini terkait
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dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar.
Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga
apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Berikut penjelasan lebih
lanjut mengenai praktik politik dinasti di Indonesia. Berikut penjelasan lebih
lanjut mengenai praktik politik dinasti di Indonesia.

Praktik Politik Dinasti di Indonesia
Politik dinasti bukan hal yang baru di Indonesia. Praktik politik dinasti pun telah
tumbuh subur sejak diterapkannya Pilkada. Beberapa contohnya terjadi di
Provinsi Banten yang terkenal dengan Dinasti Keluarga Ratu Atut Chosiyah.
Selanjutnya di Lampung terdapat keluarga Sjachroedin ZP, di Sulawesi Selatan
ada Keluarga Limpo, di Sulawesi Utara ada Keluarga Sarundajang dan di
Bangkalan, serta di Madura ada Keluarga Fuad Amin.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri,
Djohermansyah Djohan menyebutkan, dalam kurun waktu 2010-2014,
terdapat 61 daerah menerapkan praktik politik dinasti. Saat ini, jumlah tersebut
bertambah hingga mencapai 117 daerah (republika.co.id, 7/7/2020). Sedangkan
hasil penelitian Nagara Institute tahun 2020, menemukan dari 514 wilayah
yang meliputi 33 provinsi, 419 kabupaten, dan 89 kota, 80 wilayah (14,78
persen) terpapar dinasti politik. Banten menempati posisi teratas dalam daftar
lima besar dengan (presentase) 55,56 persen. Setelah itu, Kalimantan Timur
(36,36 persen), Jawa Timur (35,90 persen), Bali (30 persen), serta Sumatera
Selatan (27,78 persen). Temuan ini diukur berdasarkan pemilihan kepala daerah
dalam tiga periode terakhir, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018 (kompas.com,
17/2/2020).
Upaya untuk meminimalisasi praktik politik dinasti pernah dilakukan saat
disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 7 huruf r pada beleid itu
disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan
dengan petahana. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/
PUU-XIII/2015, menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala
daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan
konstitusi. Di sisi lain, seperti yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya,
politik dinasti juga terbukti membawa permasalahan terhadap demokrasi dan
pembangunan di Indonesia, termasuk di daerah. Lalu, bagaimana dampak
praktik politik dinasti? Bagian berikut akan mengulasnya lebih lanjut.

Dampak Politik Dinasti
Dalam konteks Indonesia, Pilkada sejatinya merupakan bentuk demokratisasi di
tingkat lokal paska runtuhnya rezim Orde Baru. Tujuannya adalah agar wajah
sentralisasi dan otoritarianisme luntur dan berganti dengan wajah demokrasi
yang berkembang hingga ke tingkat daerah, sehingga dapat memunculkan
pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu melayani
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kepentingan masyarakat di daerah. Namun tujuan tersebut tidak berjalan sesuai
yang diharapkan, salah satunya karena praktik politik dinasti dalam Pilkada.
Dampak praktik politik dinasti merujuk pada studi Sidel (1999, dalam Sutisna,
2017) tentang local bossism misalnya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran
model-model oligarkis, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menjadi
ruh dari karakteristik dinasti politik telah menghambat proses konsolidasi dan
pembangunan demokrasi di tingkat lokal.
Dalam bukunya yang lain, Sidel berargumen bahwa praktik dinasti sebagai
pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan
lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Proses pengambilan keputusan
tidak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, tetapi didasarkan
pada keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan
partai politik (parpol) juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh
hubungan darah dan hubungan keluarga. Kemudian dalam konteks ekonomi
lokal, praktik dinasti politik juga dapat melahirkan kapitalisme klientilistik sebagai
bagian dari kronisme, di mana pelaku investasi ekonomi tidak serta-merta bebas
melakukan aktivitasnya karena senantiasa dimintai upeti oleh kerabat kepala
daerah (Sutisna, 2017).
Sementara Leo Agustino (2010, dalam Sutisna, 2017) melihat, bahwa praktik
dinasti politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosial-politik
dan sosial-ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara
menjadi amat terbatas sebab dimonopoli oleh penguasa, serta keluarga dan
para kerabatnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa praktik politik dinasti
cenderung membuat penyalahgunaan wewenang dan rentan membawa
permasalahan dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Seperti yang
diungkap oleh Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely.” Sementara, demokrasi memperjuangkan nilai-nilai kebebasan,
persamaan, kedaulatan rakyat dan toleransi yang tanpa hal tersebut demokrasi
tidak akan bisa dijalankan.
Ketika politik dinasti menjadi budaya politik yang diwariskan terus-menerus, hal
ini pula yang membuat penyalahgunaan kekuasaan semakin rentan terjadi dan
mengabaikan kepentingan masyarakat, serta mengorbankan pembangunan
daerah. Hal ini juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
pemerintah dalam menjalankan fungsinya di daerah dan memenuhi mandat
otonomi daerah yang ingin mendekatkan pada kepentingan rakyat di daerah.
Kekuatiran akan praktik politik dinasti ini juga dapat dilihat dalam penyelenggaraan
Pilkada serentak 2020 pada awal bulan Desember mendatang. Bagian berikut
memberikan gambaran lebih lanjut mengenai hal ini.
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Gambaran Praktik Politik Dinasti di Pilkada Serentak 2020
Berdasarkan pengamatan terhadap data KPU tentang calon kepala daerah yang
mengikuti Pilkada 2020, ditemukan bahwa praktik politik kekerabatan terjadi di
30 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
Di 30 daerah tersebut sebanyak 50 orang calon masih memiliki kekerabatan
dengan aktor politik di tingkat daerah maupun pusat. Berdasarkan tingkatan
dalam Pilkada, 70 % calon akan berlaga di tingkat Kabupaten. Selanjutnya,
sebanyak 26% calon di tingkat Kota dan 4% akan mencoba peruntungannya di
tingkat Provinsi.
Grafik 1.1. Persentase Tingkatan Bakal Calon

Sumber: Data dari www.infopemilu2.kpu.go.id, diolah oleh penulis.

Selanjutnya, dari 50 orang kandidat tersebut dapat dirinci dalam Tabel 1.2
berikut ini.
Tabel 1.2. Posisi Kandidat

POSISI KANDIDAT
Calon Gubernur
Calon Wakil Gubernur
Calon Walikota
Calon Wakil Walikota
Calon Bupati
Calon Wakil Bupati
Total

JUMLAH
1
1
10
3
25
10
50

Sumber: Data dari www.infopemilu2.kpu.go.id, diolah oleh penulis.

8

Politik Dinasti dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020

Berdasarkan status hubungan kekerabatan, ditemukan sebanyak 22 orang
calon merupakan anak dari kepala daerah yang saat ini akan habis masa
pemerintahannya, mantan kepala daerah, tokoh parpol, hingga Presiden dan
Wakil Presiden.
Selanjutnya, sebanyak 15 orang calon berstatus sebagai istri dari kepala daerah
yang saat ini akan habis masa pemerintahannya dan mantan kepala daerah.
Selain itu, terdapat 9 orang calon yang berstatus sebagai adik dari kepala daerah
yang saat ini akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, hingga
menteri.
Kemudian, terdapat juga satu orang berstatus kakak calon kepala daerah, satu
orang berstatus ayah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
tingkat Kabupaten, satu orang keponakan menteri sekaligus pimpinan parpol,
dan satu orang besan dari menteri.
Tabel 1.3. Status Hubungan Kekerabatan

STATUS
Anak
Istri
Adik
Kakak
Ayah
Kerabat dekat

JUMLAH
22
15
8
2
1
2

Sumber: Data dari www.infopemilu2.kpu.go.id, diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel di atas, jika dikaitkan dengan tiga varian dalam tipologi politik
kekeluargaan, maka praktik politik dinasti pada Pilkada 2020 cenderung masuk
dalam kategori familisme. Hal ini terlihat dari beberapa indikator. Pertama,
memiliki ikatan darah. Kedua, merupakan keluarga inti atau kerabat yang paling
dekat. Ketiga, bersifat tertutup.
Terdapat beberapa contoh praktik politik dinasti dalam kategori familisme yang
terjadi di Pilkada 2020. Sebut saja di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, di
mana Calon Walikota Fikar Azami merupakan anak dari Walikota yang kini
menjabat, yaitu Asafri Jaya Bakri (kumparan.com, 14/9/2020). Selanjutnya
ada Calon Walikota Binjai, Sumatera Utara yakni Lisa Andriani Lubis, yang
juga merupakan istri dari Walikota Binjai saat ini, yaitu HM Idaham (tagar.
id, 30/9/2020). Kemudian di Kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat, Calon
Bupati Yaumil Ambo Djiwa merupakan kakak Bupati yang tengah menjabat
saat ini, yaitu Agus Ambo Djiwa. Menariknya Yaumil berpasangan dengan
Herny Ambo Djiwa, yang tidak lain adalah Istri dari Bupati Agus Ambo Djiwa
(sindonews.com, 7/11/2020).
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Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa dinasti politik
tidak akan melepaskan kekuasaanya begitu saja. Bahkan jika merujuk ke studi
Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis di atas, kecenderungan tipologi familisme
terjadi karena calon yang berasal dari keluarga yang memiliki ikatan darah
dianggap dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim
dilakukan politisi pemburu kekuasaan. Selanjutnya, calon yang didorong dari
keluarga memiliki kesetiaan yang tinggi dan solidaritas yang kuat. Kemudian,
yang paling penting adalah adanya jaminan untuk mempertahankan kepentingan
dan kehormatan keluarga besarnya.
Di sisi lain, hasil survei Litbang Kompas pada 27-29 Juli 2020 menemukan
sebagian besar masyarakat tidak mempermasalahkan calon kepala daerah
yang memiliki hubungan kekerabatan dalam politik. Survei Litbang Kompas
menyatakan sebanyak 69,1 persen responden akan memilih calon kepala
daerah karena kemampuannya, tanpa peduli dia memiliki hubungan dinasti atau
tidak dengan pejabat publik. Namun, dalam survei ini juga ditemukan bahwa
58 persen responden setuju jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga
pejabat publik maju di Pilkada.
Paparan di atas menunjukkan bahwa praktik politik dinasti akan semakin
menggurita dalam demokrasi lokal di Indonesia. Merujuk pada studi Sidel di atas,
dinasti politik akan membahayakan bagi proses konsolidasi dan pembangunan
demokrasi di tingkat lokal. Dikhawatirkan hal ini akan melemahkan partisipasi
politik masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembangunan di
daerah tersebut. Lebih jauh, hal ini diperparah dengan persepsi masyarakat
seperti dalam temuan survei di atas yang ‘memaklumi’ calon yang masih
menjadi bagian dari dinasti politik.
Selain itu, jika Pilkada 2020 di beberapa daerah di atas, menghasilkan pemimpin
yang hanya meneruskan estafet kekuasaan dari keluarganya yang telah
berkuasa sebelumnya, dan ditambah lagi dengan dukungan partai politik yang
ada, maka kekuasaan tersebut akan semakin terpusat dalam bentuk oligarki di
tingkat lokal. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan lemahnya pengawasan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kekuasaan yang
dikuasai oleh pimpinan daerah tersebut. Jika hal ini terjadi, maka salah satu
‘pihak’ yang menyebabkan suburnya dinasti politik adalah partai politik. Bagian
selanjutnya akan mengulas lebih lanjut mengenai hal ini.

Politik Dinasti dan Lemahnya Kelembagaan Partai Politik
Salah satu penyebab munculnya fenomena dinasti politik adalah desentralisasi
politik yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan Pilkada. Sesungguhnya
penyelenggaraan Pilkada itu sendiri bertujuan untuk menghasilkan pemimpin
daerah yang muncul dari suara masyarakat di daerah tersebut. Dengan
demikian, diharapkan pemimpin tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.
Calon pemimpin yang berkontetasi dalam Pilkada diusung oleh partai politik
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maupun dapat juga melalui jalur independen. Namun, persyaratan untuk maju
menjadi kontestan Pilkada melalui jalur independen sangat berat dibandingkan
melalui jalur partai politik.
Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang. Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon di daerah dengan jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) 0 hingga 2 juta, harus menggalang dukungan minimal 10
persen. DPT 2-6 juta sebesar 8,5 persen, DPT 6-12 juta minimal 7,5 persen,
dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta.
Selanjutnya, pada Pasal 41 ayat 2 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan
bahwa untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah
DPT 0-250 ribu, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen, DPT 250
ribu hingga 500 ribu sebanyak 8,5 persen, DPT 500 ribu - 1 juta sekitar 7,5
persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta.
Syarat minimal dukungan itu masih ditambah dengan persyaratan dukungan
itu tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan
untuk pilgub dan jumlah kecamatan untuk pilbup.
Karena beratnya persyaratan ini, pada Pilkada 2020, hanya terdapat 69
pasangan calon independen yang memenuhi syarat. Sangat jauh jumlahnya jika
dibandingkan dengan calon yang mendaftar melalui jalur parpol, yang sebesar
671 pasangan calon (infopemilu2.kpu.go.id, 16/11/2020). Oleh karena itu,
melihat jumlah calon yang berkontestasi, peran partai politik sangat penting
dalam Pilkada. Parpol merupakan lembaga yang diatur undang-undang untuk
melakukan fungsi rekrutmen politik.
Jika dikaitkan dengan politik dinasti, berdasarkan pengamatan terhadap
data KPU tentang calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai yang paling banyak
mengusung bakal calon yang memiliki hubungan kekerabatan. PDIP mengusung
28 orang bakal calon, diikuti oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai
Amanat Nasional (PAN) masing-masing 23 orang bakal calon. Selanjutnya,
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Demokrat masing-masing mengusung
14 orang bakal calon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (11), Gerindra (8), PPP
(8), Hanura (8), PSI (2), Perindo (2), dan Berkarya (2). Lihat Tabel 1.4.
Melihat data tersebut, jika merujuk pada pendapat Sidel di atas, politik dinasti
akan berdampak pada maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya
pelembagaan parpol. Proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada
proses rasionalitas instrumental, tetapi didasarkan pada keputusan individual
dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa, termasuk dalam institusi parpol.
Pelembagaan parpol juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh
hubungan darah dan hubungan keluarga.
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Tabel 1.4. Partai Pengusung

PARTAI POLITIK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Partai Demokrat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Gerindra
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Pertai Persatuan Indonesia (Perindo)
Partai Berkarya

JUMLAH
28
22
22
13
12
11
9
8
7
8
2
2
2

Sumber: Data dari www.infopemilu2.kpu.go.id, diolah oleh penulis

Hal ini sejalan dengan pendapat Scott Mainwaring (1998, dalam Kumoro,
2013) yang menyatakan ciri dari lemahnya institusionalisasi parpol adalah
dominasi personal dari seorang elit politik. Dalam konteks politik Indonesia
hari ini, hal itu dapat dilihat dari dominasi personal seorang tokoh di internal
parpol. Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol di Indonesia
menyebabkan rekuitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang.
Kuatnya pengaruh elit dalam rekrutmen politik menyebabkan rekrutmen untuk
menempati jabatan politik diputuskan oleh segelintir elit. Hal ini pulalah yang
melanggengkan budaya politik dinasti dalam organisasi dan kerja-kerja parpol.
Padahal rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari parpol.
Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di Pasal 11,
disebutkan bahwa parpol berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam proses
pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan
komptensi bakal calon, kesetaraan dan keadilan gender.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Praktik politik dinasti masih terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak
2020, bahkan praktiknya berkembang saat ini dengan keikutsertaan kerabat
dari aktor politik yang memiliki pengaruh besar seperti Presiden dan Wakil
Presiden, maupun Ketua Umum Partai Politik. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri
bahwa kerabat dari Kepala Daerah yang telah habis masa pemerintahannya
juga lebih banyak untuk mendorong estafet kekuasaan demi mempertahankan
status quo di daerahnya masing-masing.
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Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan politik dinasti, khususnya dalam
konteks penyelenggaraan pilkada serempak yang akan datang, berikut beberapa
rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan catatan laporan tahunan ini:
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dituntut untuk bekerja
secara profesional, mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama
calon yang berasal dari keluarga petahana. Hal ini sangat penting untuk
melakukan pengawasan terhadap aliran dana kampanye yang memanfaatkan
dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bawaslu berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Sipil untuk mengawasi
secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Kelompok
Masyarakat Sipil dapat menghimpun laporan awal dari masyarakat yang
kemudian disampaikan kepada Bawaslu.
Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra
penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menjalankan perannya secara
profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran.
Pelanggaran tersebut misalnya berupa mobilisasi ASN, politik uang, hingga
penggunaan isu SARA.
Melihat permasalahan ini, maka dalam jangka panjang, politik dinasti di
Indonesia harus disikapi dengan serius melalui upaya mendorong reformasi
internal kelembagaan parpol. Reformasi dilakukan dengan memperbaiki proses
rekruitmen politik agar dapat lebih terbuka dan mengedepankan meritokrasi.
Hal ini dilakukan agar dapat memperkuat peran parpol sebagai institusi
demokrasi agar tidak tercengkram oleh jeratan oligarki, serta dapat melahirkan
para pemimpin politik yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel.

REFERENSI
Bayo, Longgina, Purwo Santoso dan Willy Purna Samadhhi. 2018. Rezim
Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita. Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor.
Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed
Methods Approaches: Fourth edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Djati, Wasisto Raharjo. 2013 “Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam
Demokrasi:Dinasti Politik Di Aras Lokal”. Jurnal Sosiologi Masyarakat,
Vol 18, No 2. 203-231.
Rusnaedy, Zaldy., dan Titin Purwaningsih. 2018. “Keluarga Politik Yasin Limpo
Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015”. Jurnal
Politik, Vol 3, No 2.
Sidel, John (ed). 2005. Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia. Jakarta: Demos.

Indonesia 2020 – Arfianto Purbolaksono

13

Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta Pustaka Pelajar.
Sutisna, Agus, 2017. Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (2)
Sutisna, Agus dan Idil Akbar. 2018. Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017.
Jurnal Penelitian Politik, Volume 15 No. 2
Stoker, Gerry. 1991. The Politics of Local Government (2nd edition), London,
Mcmillan
Internet
Chusna Farisa, Fitria. 2020. Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal
Terpapar Dinasti Politik. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/
read/2020/02/17/19261381/riset-nagara-institute-banten-terbesar-soalterpapar-dinasti-politik, pada 10 Agustus 2020, pukul 10.10 WIB.
Kumoro, Bawono. “Menakar Kualitas Institusionalisasi Partai Politik dalam
Sistem Multipartai Di Indonesia”. 18 November 2013. http://www.
politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/890-menakar-kualitasnstitusionalisasi-partai-politik-dalam-sistem-multipartai-di-indonesia.
Diakses pada 16 November 2020, pukul 13.00 WIB.
Muhaimin. 2020. Pilkada Serentak, Politik Dinasti Tidak Melanggar Konstitusi. Diakses melalui https://daerah.sindonews.com/read/223010/174/
pilkada-serentak-politik-dinasti-tidak-melanggar-konstitusi-1604704278,
pada 16 November 2020, pukul 10.30 WIB.
Munte, Tigor. 2020. Lisa Andriani Lubis, Istri Wali Kota Binjai di Pilkada
2020. Diakses melalui https://www.tagar.id/lisa-andriani-lubis-istriwali-kota-binjai-di-pilkada-2020, pada 16 November 2020, pukul 10.15
WIB.
Rezkisari, Indira. 2020. Cengkeram Korupsi di Daerah Politik Dinasti. Diakses
melalui https://republika.co.id/berita/qd2p4c328/cengkeram-korupsidi-daerah-politik-dinasti, pada 10 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.
Suwandi. 2020. Kota di Jambi Ini Diprediksi Bakal Gelar Pilkada Lawan Kotak Kosong. Diakses melalui https://regional.kompas.com/
read/2020/09/07/14105641/kota-di-jambi-ini-diprediksi-bakal-gelarpilkada-lawan-kotak-kosong?page=all, pada 16 November 2020, pukul
10.00 WIB.

14

Politik Dinasti dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020

Indonesia 2020

Bagian Dua

MENILIK KUASA OLIGARK DALAM
PEMBENTUKAN LEGISLASI PERIODE KE-II
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
Muhammad Aulia Y Guzasiah

Pendahuluan
Publik tentu masih mengingat, bagaimana akhir periode pertama
dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditutup dengan
beragam kontroversi. Misalnya, sebagaimana yang terlihat dari
munculnya berbagai rancangan undang-undang atau legislasi
yang disusun dengan subtansi pengaturan yang problematis dan
dibahas dengan proses yang terkesan terburu-buru, jauh dari kata
transparan, dan partisipatif.
Sebut saja seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah
(MD3), RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan sebagainya.
Beberapa ada yang berhasil diurungkan dengan berbagai desakan
dan gelombang aksi massa. Beberapa diantaranya, juga ada yang
gagal diselamatkan. Tidak lain dua RUU pertama yang sebagaimana
disebutkan di awal tadi.
Hal yang kemudian patut diperhatikan lebih lanjut, berbagai isu
legislasi bermasalah ini tidak hanya menyeruak pasca perhelatan
akbar pemilu serentak selesai. Namun, juga di kebut menjelang
masa pemerintahan dan periode jabatan anggota legislatif DPR RI
2014-2019 usai. Tindak-tanduk dan momentum pemilihan waktu
yang tampak tidak lazim ini, tentu tidak dapat mencegah hadirnya
berbagai tanda tanya besar dibelakangnya. Tidak mungkin hanya
sebuah kebetulan dan sekadar peristiwa sambil lalu. Terlebih jika
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dikaitkan dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua, yang kala
itu baru saja kembali terpilih dan dimulai setelah melalui proses kontestasi
pertarungan yang sengit hanya antar dua kandidat calon presiden.
Persoalan ini, sebenarnya pernah penulis kaji dalam Indonesian Report 2019
sebelumnya, dengan judul “Menyigi Arah Politik dan Pembangunan Hukum Era
Transisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.” Namun kali ini, dengan
mengingat perkembangan proses legislasi setelahnya, sepertinya perlu lebih
dikembangkan dan dipermasalahkan kembali. Utamanya jika memperhatikan
konteks hari ini, yang memperlihatkan kecenderungan dari indikasi-indikasi
fenomena oligarki yang semakin mengental dan menjadi-jadi.
Hal ini, tidak hanya dapat dilihat dari tren buruk pembentukan legislasi yang
akhir-akhir ini dapat diperhatikan tidak hanya berulang sekali. Namun, juga
secara tidak langsung memiliki kecenderungan yang berkaitan dengan konflik
kepentingan orang-orang yang dahulunya berada dibalik tim kampanye
pemenangan Jokowi, maupun yang terafiliasi dengan partai pengusung dan
relawannya di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kemarin.
Sebut saja terkait pengesahan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba),
penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Stabilitas Keuangan yang kontennya tidak lain merupakan jiplakan dari draf
Omnibus Law Perpajakan, dan persetujuan pengesahan RUU Omnibus Law
Cipta Kerja yang belakangan paling banyak mendapat sorotan dan penolakan
keras. Belum lagi jika deretan pengesahan legislasi ini juga dikaitkan dengan RUU
KPK dan RUU Mahkamah Konstitusi (MK), yang sebelumnya telah disahkan
terlebih dahulu dengan substansi dan proses pembahasan yang tidak kalah jauh
lebih bermasalah.
Pembentukan legislasi dengan cara dan pola seperti ini, tentu sangat berbahaya
dan patut dikhawatirkan. Untuk itu, laporan ini hendak disusun untuk menyoroti
tren buruk pembentukan legislasi tersebut dan mengetahui sejauh mana kuasa
oligark mempengaruhi pembentukan kelima legislasi tersebut serta relevansinya
satu sama lain.

Metodologi
Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan politik hukum. Dalam pendekatan
politik hukum, kedudukan hukum hanya akan dimaknai secara sempit sebagai
undang-undang tertulis atau sebagai sebuah kebijakan hukum (legal policy)
yang lahir dari proses dan kompromi-kompromi politik dalam (Siragih, 2006).
Untuk itu, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji suatu kebijakan
hukum dengan menekankan fenomena interplay yang timbul dalam proses
pembentukannya, utamanya dalam “cara untuk mencapai tujuan” dan
“melihat tujuan yang diinginkan.” Sebab, suatu kebijakan hukum yang hendak
diberlakukan, baik itu melalui penggantian atau merevisi suatu undang-undang
yang telah ada ataupun membentuk suatu undang-undang yang baru sama
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sekali, dapat dikatakan tidak terlepas dari sebuah kontestasi kepentingan yang
turut larut dalam proses pembentukannya (Mahfud, 2014).
Selain itu, menurut Syaukani dan Thohari (2015), pendekatan politik hukum
pada dasarnya juga menganut prinsip double movement. Di satu sisi, ia dapat
menjadi kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan hukum, sementara di sisi
lain, juga dapat digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah
diundangkan berdasarkan kebijakan hukum tersebut.
Dengan demikian, melalui pendekatan politik hukum, laporan ini akan mencoba
untuk meneropong proses interplay yang tercipta dalam pembentukan beberapa
undang-undang yang dianggap kontroversial selama masa transisi periode ke-II
Pemerintahan Jokowi hingga setahun setelah dirinya kembali resmi menjabat
sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.
Selanjutnya, laporan ini akan dianalisis secara kualitatif-normatif perundangundangan (statutory approach), historis (historical approach) dan konseptual
(conceptual approach) (Marzuki, 2014), berdasarkan metode pengumpulan
data studi pustaka (library research) berupa data sekunder seperti arsip-arsip,
dokumentasi, dan data resmi instansi pemerintahan, undang-undang, dan
makalah penelitian terkait dengan objek penelitian (Soekanto, 2015).

Kajian Literatur
Dalam mengkaji isu utama laporan ini, penulis merujuk beberapa teori dan
kajian normatif dalam sejumlah literatur. Misalnya terkait dengan uraian Asasasas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori Legisprudence Kritis,
serta Konsep State Capture Corruption dan Teori Oligarki. Berikut penjelasannya
lebih lanjut.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Suatu Undang-Undang atau peraturan hukum apapun, tentu sudah sepatutnya
dibentuk berdasarkan prinsip atau asas yang baik. Untuk menganalisis topik
ini, penulis akan mengulasnya dengan merujuk pada asas-asa pembentukan
peraturan perundang-undangan. I.C. van der Vlies, dalam bukunya yang
berjudul “Hetwetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving,” telah
menerangkan asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen
van behoorlijke regelgeving) dari sisi formal maupun dari sisi material (Vlies,
1984, dalam Indrati, 2007).
Dari sisi formil, misalnya. Vlies, menyebut suatu peraturan negara harus
memiliki tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); dibentuk oleh
organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); dibentuk berdasarkan
kebutuhan (het noodzakelijkheid beginsel); dapat dilaksanakan (het beginsel van
uitvoerbaarheid), dan; serta dibentuk berdasarkan konsensus (het beginsel van
consensus).
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Sementara dari sisi material, suatu peraturan negara harus memiliki
terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologi
en duidelijke systematiek); dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);
sama dalam hukum (het rechtsgelijkeheidsbeginsel); memiliki kepastian hukum
(het rechtszekerheidsbeginsel), dan; dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan
hukum individual (het beginsel van de individuele rechtbedeling).
Dalam konteks ke-Indonesia-an, Attamimi dalam Indrati (2007) juga
menerangkan asas yang serupa. Menurutnya, asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut dalam konteks ke-Indonesia-an,
meliputi asas-asas formil juga materiil. Asas-asas formil-nya meliputi: 1) asas
tujuan yang jelas; 2) asas perlunya pengaturan; 3) asas organ/lembaga dan
materi muatan yang tepat; 4) asas materi muatan yang tepat; 5) asas dapatnya
dilaksanakan, dan; 6) asas dapatnya dikenali.
Sementara asas-asas materiil-nya, meliputi: 1) asas sesuai dengan cita hukum
Indonesia (Pancasila) dan Norma Fundamental Negara (UUD 1945); 2) asas
sesuai dengan Hukum Dasar Negara; 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara
berdasar atas hukum dan; 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan
berdasar sistem konstitusi (Attamimi, 1990, dalam Indrati, 2007).
Adapun dalam konteks tata pengaturannya, asas ini telah dimuat dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam Pasal 5, asas-asas tersebut disebut terdiri atas asas: 1)
Kejelasan tujuan; 2) Kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat; 3)
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 4) Dapat dilaksanakan; 5)
Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; 6) Kejelasan rumusan; dan 7) Keterbukaan.
Maksud dari ketujuh asas pembentukan tersebut, kemudian dapat diketahui
lebih lanjut dengan melihat bagian penjelasan pasal demi pasalnya. Misalnya,
yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan,” ialah bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Adapun yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
yang tepat,” ialah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang. Apabila tidak, maka Peraturan Perundanganundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki,
dan materi muatan,” ialah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan. Sementara yang
dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan,” ialah bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan
Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,
sosiologis, maupun yuridis.
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Adapun yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,” ialah
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kejelasan
rumusan,” ialah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
Terakhir, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan,” ialah bahwa dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan
bersifat transparan, dan terbuka. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Teori Legisprudence Kritis
Selain merujuk uraian di atas, laporan ini juga akan menggunakan teori
Legisprudence Kritis untuk memotret tren buruk pembentukan legislasi hari ini.
Namun sebelum lebih dalam memasuki uraian tersebut, ada baiknya terlebih
dahulu diurai apa itu Legisprudence.
Legisprudence sendiri, menurut Wintgens (2002) ialah sebuah nama untuk
cabang teori hukum yang terkait dengan perspektif atau sisi praktikal dari
pembentukan legislasi. Dalam tiga dekade terakhir, teori ini seringkali hanya
dieratkan dengan paham legalisme, yang dapat diartikan sebagai sebuah paham
yang mendasarkan cara berfikir berbasis aturan (yang dituliskan oleh badan
negara yang berwenang) (Shklar, 1986).
Dalam kerangka berfikir legalisme, pemaknaan atau pengaplikasian atas teori
tentang aturan terkadang kurang mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan
poros pertimbangan yang tidak jarang digunakan dalam kerangka berfikir ini,
umumnya hanyalah soal legitimasi formal aturan itu sendiri. Itulah mengapa,
paham ini dapat dikatakan sangat diperkuat dengan pemikiran‐pemikiran hukum
yang menganut aliran positivisme dan sebuah paham yang meyakini negara
adalah satu-satunya sumber hukum, atau yang dalam hal ini dikenal sebagai
paham legisme (Wiratraman, 2005).
Untuk alasan ini juga, Wintgens (2002) dalam tulisannya yang berjudul,
“Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence”, menyatakan
suatu paragraf yang menarik untuk mengkritisi pendekatan teoritik dalam
legislasi. Dalam bagian “Ketiadaan dalam Sebuah Teori Legislasi,” Ia menulis
bahwa ketiadaan suatu teori yang sistematik bagi legislasi dapat dijelaskan dari
hubungan antara hukum positif ke hukum alam di satu sisi, tetapi di sisi lain juga
secara paradoks dibangun oleh ketiadaan hubungan antara keduanya. Hukum
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alam modern melegitimasi hukum positif sejauh hukum tersebut mendeduksi
dari hukum positif yang menggunakan pengaturan logis.
Namun, saat tiadanya hubungan antara hukum alam dan hukum positif,
Wintgens menyatakan pembentukan legislasi pada akhirnya hanya dapat
dilegitimasi berdasarkan kedaulatan legislator yang terlegitimasi secara
demokratis. Dengan begitu, kreasi hukum yang sebagaimana dijelaskan dalam
bentuk pertama, dapat dikatakan berpijak pada “pengetahuan” (knowledge)
hukum alam, sedangkan yang kedua didasarkan pada sebuah “keputusan”
(decision) dalam bagian legislator” (Wintgens, 2002).
Demikian pemahaman ini, tidak dapat mencegah lahirnya cara pandang lain
yang melihat hukum atau suatu undang-undangan tertulis tidak ubahnya
merupakan language game (permainan bahasa/kata-kata) belaka dari para
aktor pemegang kekuasaan di bang legislatif (legislator). Pandangan inilah yang
kemudian dikenal dengan istilah teori Legisprudence Kritis, di mana posisi negara
dan masyarakat disetarakan dan ditempatkan dalam dinamika politik yang
tidak saling berbenturan, kompromistik, dan bisa saling berbagai peran dalam
memproses pembentukan hukum (Rubin, 1991).
Teori Legisprudence Kritis memiliki paham yang mengkritisi tafsir dan proses
pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya
sebagai satu‐satunya proses politik perundang‐undangan. Teori ini meyakini
bahwa proses ‘via negara’ dalam legislasi tidak semata‐mata dibawa dan dikawal
oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi pembentukan hukum
banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan, dan tafsir‐tafsir
yang mengerubuti badan legislatif maupun aktor‐aktornya, untuk dipilah‐pilah
mana yang didorong ‘via negara’ dan mana yang tidak.
Teori ini sebenarnya dirasakan oleh Rubin ketika menganalisis proses legislasi
dalam pembentukan “Truth in Lending Act” (Undang‐Undang Kebenaran dalam
Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat. Rubin menggunakan bahasa teori
pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat, sebuah teori yang menyatakan
adanya tawar menawar dari kekuatan relatif pada kelompok‐kelompok yang
berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara besar
di parlemen (Rubin, 1991).
Untuk itu, teori ini mencoba mendorong sebagian atau bahkan sepenuhnya
penyerahan mekanisme sosial dalam proses legislasi. Proses penyerahan ini tidak
sekedar bicara soal partisipasi, atau konteks keterlibatan masyarakat belaka,
tetapi juga melibatkan sejumlah pengalaman realitas dan proses dinamika
lembaga‐lembaga yang diakui dalam praktik ketatanegaraan.
Selain itu, Wiratraman (2005) menambahkan bahwa teori ini juga mengarahkan
pengembangan teori‐teori legislasi pada pergulatan pemikiran soal penguatan
peran masyarakat sebagai bagian dari upaya decentralised power, melalui
kritik terhadap negara dengan konstitusional modern yang selalu eksklusif
memperbincangkan diskursus pembentukan hukum di level negara, bukan
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sebaliknya, memperkuat peran publik yang non‐negara untuk terlibat dalam
proses legislasi.
Dalam konteks hari ini, teori Legisprudence Kritis menjadi penting untuk
diperhatikan dan dikembangkan dalam wacana kritik terhadap doktrin‐doktrin
(Negara) hukum, dari persoalan pilar‐pilar rule of law, sehingga persoalan
penegasian demokratisasi kebijakan publik sebagai output proses legislasi. Hal
ini tidak lain disebabkan karena refleksi atas kegagalan pilar rule of law, telah
mengajarkan adanya realitas nilai‐nilai dan atau kepentingan tersembunyi
pembentuk hukum (legislator), sehingga rule creation di parlemen sesungguhnya
telah memberikan vonis lebih awal dan mengerikan sebelum ketok palu hakim
pengadilan.

State Capture Corruption dan Teori Oligarki
Kajian ini juga merujuk pada literatur tentang state capture corruption dan teori
oligarki dalam mengkritis tren buruk dalam proses legislasi di periode kedua
Pemerintahan Jokowi. Meski masih terdengar asing, namun korupsi legislasi
setidaknya dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan koruptif yang
terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa
kajian, tindakan ini dapat dikategorisasikan ke dalam bentuk state capture
corruption, atau yang dapat dipahami sebagai “a situation where powerful
individuals, institutions, companies or groups within or outside a country use
corruption to shape a nation’s policies, legal environment and economy to benefit
their own private interests” (Transparency International, 2009).
Dalam state capture corruption, terdapat dua aktor yang dapat dipetakan,
yakni kelompok kepentingan dan pembentuk undang-undang. Purawan
(2014), menyebut aktor pertama, yakni kelompok kepentingan, pada dasarnya
memiliki kepentingan untuk mendorong peraturan perundang-undangan yang
dapat menguntungkan kedudukannya dalam memperoleh laba sebanyakbanyaknya (supernormal profit) dan mempertahankan market power-nya. Di sisi
lain, pembentuk undang-undang dikatakan mengharapkan uang atau prospek
keuntungan pribadi lainnya dari kelompok kepentingan tersebut sebagai imbalan
atas “jasa” yang telah dilakukan.
Dalam konteks terkini, khususnya di Indonesia, terdapat aktor ketiga yang
sekiranya dapat turut diidentifikasi. Mereka sebenarnya masih tergolong
sebagai kelompok kepentingan, namun di saat yang sama juga berperan sebagai
pembentuk undang-undang. Berdasarkan pengamatan penulis, aktor ini dapat
dilihat menjamur ketika kelompok kepentingan mulai merasakan kepentingan
mereka semakin terancam, dan peran para pembentuk undang-undang mulai
tidak dapat diharapkan dalam mengakomodir kepentingan mereka.
Apa yang kemudian tergrafikkan jelas dalam pemetaan tersebut, dapat juga
dikaitkan dengan teori oligarki yang secara sederhana dikemukakan oleh
Winters (2011), sebagai politik pertahanan kekayaan (wealth defense) oleh
pelaku kekayaan material.
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Secara teknis, pelaku ini disebut oleh Winters dengan istilah oligark (oligarch),
yang didefinisikan sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi
besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan
atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Melalui
kekayaan materialnya, para oligark tidak jarang membajak demokrasi dengan
cara merekayasa agenda suatu negara. Termasuk dalam hal memanipulasi dan
mengerucutkan pilihan (shape the choices) dalam suatu pemilu, yang dari itulah
baru rakyat bisa memilih (get to choose) dan menggunakan hak suaranya.
Demikian penjabaran berdasarkan beberapa kajian literatur dan teori di atas,
laporan ini selanjutnya akan lebih jauh memasuki isu permasalahan utama,
dengan memberikan konteks dan analisis terhadap pendekatan politik hukum
seperti yang telah diuraikan juga.

Analisis
Telah disebutkan di awal, bahwa laporan ini akan bertumpu pada dua hal utama.
Pertama, untuk menyoroti tren buruk pembentukan legislasi dalam revisi UU
KPK, UU MK, dan UU Minerba, serta dalam pengesahan Perppu Stabilitas
Keuangan, dan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua, untuk mengetahui sejauh
mana kuasa oligark mempengaruhi pembentukan kelima legislasi tersebut serta
relevansinya satu sama lain. Berikut uraiannya:
Telaah Proses Pembentukan dan Substansi Pengaturan
1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai pembuka, revisi UU KPK dapat diingat sebagai legislasi pertama
yang mengawali tren buruk pembentukan legislasi. Undang-Undang ini
dapat diketahui diundangkan pada 17 Oktober 2019, atau persis menjelang
pelantikan kedua Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, dengan beberapa kecacatan baik dalam proses pembentukannya maupun dalam substansi
pengaturannya.
Dari proses pembentukannya saja misalnya, Undang-Undang ini dibahas
dan disetujui tidak melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tahun 2019. Legislasi ini diloloskan melalui inisiatif daftar kumulatif terbuka
yang tidak diketahui pasti urgensi nasional ataupun kondisi luar biasa apa
yang sebenarnya melatarbelakangi kemendesakannya.
Tidak hanya itu, proses pembahasannya pun terhitung hanya dilakukan
selama 12 hari saja (nasional.kompas.com, 17/09/2019). Itu pun disertai
dengan berbagai kontroversi lainnya. Salah satunya terkait durasi rapat
paripurna pengesahannya yang hanya berlangsung selama 30 menit, disertai dengan jumlah kehadiran tertulis anggota DPR yang begitu manipulatif.
Hal tersebut sebagaimana di lansir dalam Tirto.id (17/09/2019), bahwa
jumlah perhitungan daftar hadir yang sempat dibacakan oleh pimpinan sidang pada saat membuka rapat tercatat sebanyak 289 orang. Namun, yang
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kemudian terlihat hadir secara fisik di ruangan hingga menjelang proses
persetujuan pengesahannya hanya berjumlah 102 orang. Sementara pada
sisi substansi pengaturannya, kecacatan yang paling fundamental dapat dibaca ketika Undang-Undang ini diatur untuk menetapkan kedudukan KPK
masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019, yang
berbunyi bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.” Pasal ini tentunya secara tidak langsung telah mengacaukan
format kelembagaan KPK sebagai Lembaga Negara Independen (LNI),
menyesatkan pemaknaan kata “independen” itu sendiri, serta merentankannya terhadap atas peluang intervensi dan penyalahgunaan Hak Angket
DPR.
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
keuangan
Setelah pengesahan revisi UU KPK disuguhkan, tren buruk pembentukan
legislasi lainnya dapat diperhatikan pada pembentukan dan proses persetujuan pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020, atau yang singkatnya disebut
Perppu Stabilitas Keuangan yang diundangkan pada 31 Maret 2020.
Mengapa demikian? sebab Perppu Stabilitas Keuangan ini, sejatinya merupakan replikasi dari sebagian pengaturan draf RUU Omnibus Law Perpajakan yang sebelumnya memperoleh penolakan yang sama masifnya dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana tidak, Perppu ini mengatur sejumlah pasal yang tidak kalah jauh problematisnya.
Misalnya, pertama, mengatur kekuasaan Pemerintah dalam hal perubahan postur dan/atau rincian APBN sepenuhnya yang mana secara tidak
langsung telah mereduksi kewenangan atau fungsi anggaran DPR. Kedua,
memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan batas
defisit APBN di atas tiga persen sampai tahun 2022. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945.
Ketiga, mengatur berbagai kebijakan dan keringanan ekonomi yang membuka celah terhadap peluang penyalahgunaan dan penggelapan pajak, seperti penurunan tarif berkala PPh badan, pemberian akses terhadap Bank
Indonesia untuk membeli Surat Utang Negara di pasar perdana, dan sebagainya. Keempat, mengecualikan pengertian dari tindakan kerugian
negara atas kebijakan yang diambil dalam rangka penyelamatan perekonomian dari krisis. Kelima, memberikan impunitas terhadap pejabat negara
yang melaksanakan Perppu ini untuk tidak dapat dituntut secara perdata,
pidana, dan tata usaha negara.
Tidak mengherankan bila selepas Perppu ini diundangkan, sejumlah perkumpulan masyarakat sipil dan beberapa tokoh masyarakat yang secara
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tidak langsung terafiliasi partai politik (parpol) tertentu, kemudian terlihat
ramai-ramai mendatangi MK untuk mengajukan Judicial Review. Seperti
Sirajuddin Syamsuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah, namun
pernah tercatat sebagai anggota parlemen dari Partai Golkar; Amien Rais
yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah sekaligus Partai Amanat Nasional (PAN); Ahmad Yani yang juga pernah menjabat sebagai anggota parlemen dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan mencalonkan
kembali dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya.
Tercatat juga beberapa sikap politisi lain yang secara jelas menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap penetapan Perppu ini. Sebut saja Didik
Mukrianto dari Fraksi Demokrat, Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN,
Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), atau Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
yang secara verbal menyatakan Perppu Stabilitas Keuangan sebagai “sabotase konstitusi” (nasional.kompas.com, 20/04).
Menariknya, ketika Perppu ini kemudian resmi disetujui untuk disahkan
menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
Perppu ini malahan sontak memperoleh kesepakatan serempak dari setiap
fraksi yang hadir dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020. Hanya PKS
saja yang terlihat mengajukan keberatan (asumsi.co, 14/05). Itupun dengan model pengambilan keputusan yang tampak tidak biasa, karena yang
hadir secara fisik pada saat rapat paripurna itu hanya berjumlah 41 orang.
Sementara sebanyak 255 orang lainnya, tercatat hadir secara virtual (nasional.kompas.com, 12/05).
Pengaturan teknis terkait rapat virtual ini sebenarnya memang telah diatur
jauh-jauh hari dalam tata tertib terbaru DPR atau tepatnya dalam Pasal
254 ayat (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
yang telah ditetapkan pada 2 April 2020. Namun jika diperhatikan tanggal
pengundangannya, akan didapati rentang waktu yang terlampau jauh dari
tanggal penetapannya itu, yakni 26 Juni 2020. Belum lagi bila memperhatikan rumusan pengaturan ayat-ayat selanjutnya, yaitu pada ayat (5), (6)
dan (7) yang secara nyata telah memistifikasi kesakralan jumlah kuorum
kehadiran sehingga sangat berpeluang memburamkan upaya verifikasi atas
kebenarannya.
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara
Tren buruk pembentukan legislasi ketiga yang menarik untuk diperhatikan
ialah revisi UU Minerba yang disahkan dan diundangkan pada 10 Juni 2020.
Sebab, sebagian pengaturannya tidak lain merupakan isi dari Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang sempat dikecam dan ramai ditolak oleh publik.
Sebagaimana diketahui, RPP yang disiapkan di era Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan itu, sempat diurungkan setelah KPK
menyurati Presiden Jokowi pada akhir bulan Mei 2019. Selain karena dinilai
bertentangan dengan undang-undang, RPP ini juga secara tanpa basa-basi
telah mengecualikan kontraktor pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan
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Batu Bara (PKP2B) dari sejumlah kewajiban yang diamanatkan dalam UU
Minerba sebelumnya.
Untuk itu, RPP ini ditengarai kuat beririsan dengan kepentingan segelintir
pemilik perusahaan tambang batu bara raksasa yang mengantongi PKP2B.
Sebut saja daftar perusahaan tambang penguasa lahan di atas seribu hingga
30 ribu hektare ke atas yang PKP2B-nya akan segera berakhir pada tahun
2019-2025, yakni PT. Tanito Harum, PT. Arutmin, PT. Kendilo Coal, PT.
Kaltim Prima Coal, PT. Adaro, PT. Multi Harapan Utama, PT. Kideco Jaya
Agung, dan PT. Berau Coal (majalah.tempo, 23/05).
Jika ingin memperpanjang izin usaha, maka menurut UU Minerba lama
mereka harus kembali mengikuti proses lelang, sebagian besar aset perusahaan pemegang kontrak PKP2B generasi pertama seperti alat berat dan
infrastruktur tambang akan menjadi milik negara, menciutkan lahannya
dengan luas tidak lebih dari 15 ribu hektare, mengembalikan luas lahan lainnya kepada negara dalam bentuk wilayah pencadangan negara, dan sebagainya.
Sementara bagi RPP ini, ke semua perusahaan pemegang PKP2B bisa langsung memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 20 tahun, tanpa melalui proses lelang dan dengan luas lahan yang sama atau
tanpa harus menciutkan konsesi lahannya. Ajaibnya, substansi revisi UU
Minerba seakan hadir untuk melanjutkan “misi” itu. Dalam proses pembentukannya pun dapat dilihat tidak kalah jauh “spektakuler”. Terlebih
jika mengetahui rentang waktu pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah
(DIM)-nya yang dapat dinilai tidak lazim.
Sejak pertama kali dibahas dari tangal 13 hingga 17 Februari 2020, DIM
revisi UU Minerba ini diketahui berjumlah 938 masalah dengan porsi perubahan materi sebanyak 80 persen. Sebanyak 235 DIM telah dibahas dan
disetujui dalam rentang tersebut, sementara sisanya sebanyak 703 DIM dilanjutkan dalam mekanisme pembentukan Panitia Kerja (Panja) dari tanggal 17 Februari hingga 6 Mei 2020 (tirto.id, 13/05)
Dengan demikian, dapat dicermati bahwa rentang waktu pembahasan 703
DIM revisi UU Minerba ini hanya memakan waktu kurang lebih dari tiga
bulan saja. Belum lagi, jika memperhatikan rapat akhir sinkronisasi tingkat
I-nya pada 6 Mei 2020 itu yang hanya dibahas selama 4,5 jam secara tertutup dan dihadiri 17 orang anggota parlemen saja tanpa adanya partisipasi
masyarakat (mongabay.co.id, 16/07).
Rentetan kejanggalan itu kemudian ditutup secara sempurna dengan persetujuan pengesahan yang diambil berselang persetujuan Perppu Stabilitas
Keuangan dalam rapat paripurna yang sama pada 12 Mei 2020 kemarin. Ini
berarti, proses persetujuan pengesahan Undang-Undang Minerba, tidak
lebih baik dari persetujuan Perppu Stabilitas Keuangan yang hanya dihadiri
secara fisik oleh 41 orang anggota DPR saja.
Sebelumnya, perlu dipahami bahwa legislasi ini sebenarnya merupakan
RUU usulan yang di-carry over dari Prolegnas Prioritas 2019 ke dalam Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keterangan
Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi
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Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, yang dikeluarkan pada 22 Januari 2020.
Menariknya, belakangan diketahui bahwa RUU ini sebenarnya tidak
layak untuk di-carry over. Sebab, rancangan legislasinya dianggap tidak
memenuhi prasyarat carry over yang sebagaimana diatur dalam Pasal 71A
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, bunyi rumusan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019,
menerangkan “Dalam hal pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan
Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat
itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan
kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”
Sementara dari Surat Pimpinan Komisi VII DPR tertanggal 20 Januari
2020 yang belakangan bocor dengan nomor LG/00733/DPR RI/I/2020,
menguakkan fakta yang menyatakan DIM RUU Minerba ini belum pernah
dinyatakan telah dibahas oleh DPR Periode 2014-2019 bersama Pemerintah, dan DPR RI Periode 2019-2024 juga belum pernah diketahui menerima hasil pembahasan apapun jika memang ada.
Surat tersebut juga mengingatkan, bahwa Pemerintah saat ini juga mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sebenarnya turut mengatur
urusan perizinan dan pengelolaan tambang. Untuk itu, Komisi VII sempat
menyatakan dan meminta Pimpinan Badan Legislasi dan Pimpinan DPR di
akhir surat ini, untuk tidak memasukkan RUU Minerba ke dalam Prolegnas
Prioritas 2020. Namun apa daya, sidang paripurna DPR pada 22 Januari
2020 lalu tetap saja memutuskan RUU ini kedalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
Proses pembentukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang
disetujui pengesahannya dalam rapat paripurna yang digelar pada 1 September 2020, merupakan tren buruk pembentukan legislasi keempat yang
menarik untuk disoroti lebih lanjut. Terdapat beberapa hal yang setidaknya
patut dikhawatirkan dalam proses pembentukan legislasi ini. Salah satunya
terkait proses pembahasannya yang telah mencetak rekor terbaru dalam
sejarah pembentukan perundang-undangan.
Jika publik tengah mengira bahwa revisi UU KPK merupakan yang tercepat, maka revisi UU MK yang belakangan baru diundangkan pada tanggal 29 September ini dapat dikatakan jauh lebih kilat. Seperti yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, proses pembahasan rancangan revisi UU
KPK tercatat hanya memakan waktu selama 12 hari pada akhir tahun 2019
kemarin.
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Sementara proses pembahasan rancangan revisi UU MK, tercatat setengahnya atau hanya memakan waktu selama tujuh hari saja. Hal ini dapat
dicermati ketika rancangannya pertama kali dibahas pada 24 Agustus 2020,
dan kemudian tuntas dibahas dalam rapat pembicaraan tingkat I pada 31
Agustus 2020 (kompas.id, 1/09).
Tidak hanya itu, nasib revisi UU KPK yang serupa dialami dalam pembentukan UU MK, ialah mekanisme pembentukannya yang juga disusun tanpa
melalui perencanaan Prolegnas Prioritas. Hal ini dapat dilihat pada daftar
Prolegnas Prioritas 2020 yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPR No.
1/DPR RI/II/2019-2020, yang memang tidak memuat usulan perencanan
dan pembahasan revisi UU MK.
Untuk itu, ketika revisi undang-undang ini seketika dibahas dan disetujui,
publik kemudian ramai menolak. Selain karena disusun secara kilat dan nirpartisipatif, belakangan diketahui kalau revisi UU MK dimaksudkan sebagai
legislasi yang dibentuk berdasarkan mekanisme daftar kumulatif terbuka.
Hal ini sebagaimana keterangan Supratman Andi Agtas, yang merupakan
Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus pengusul dan inisiator tunggal atas
rencana perevisian UU MK (majalah.tempo.co, 23/05).
Pertanyaannya tentu sama sederhana ketika UU KPK direvisi. Kira-kira,
terlebih di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, urgensi nasional apa yang sebenarnya melatarbelakangi kemendesakan revisi UU
MK? Apalagi jika melihat substansi revisi pengaturannya, yang sebenarnya
hanya menitikberatkan pada tiga hal saja. Pertama terkait batas usia minimum hakim, kedua terkait penghapusan masa jabatan hakim, dan ketiga
soal masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Sementara sisanya, dapat
diperhatikan hanya perubahan redaksional belaka.
Dalam Pasal 15 ayat (2) misalnya, batas usia minimum untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi disebut paling rendah 55 tahun, dengan batas
maksimal yang diatur dalam ketentuan peralihan atau Pasal 87 huruf b ialah
70 tahun. Sebelumnya, batas usia ini diatur paling rendah 47 tahun dan
paling tinggi 65 tahun. Adapun terkait masa jabatan hakim yang dahulunya
diatur selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, dalam Undang-Undang revisinya kemudian dihapus.
Jika dikaitkan dengan ketentuan peralihan yang menentukan batas maksimal 70 tahun tersebut, maka kepada hakim yang pertama kali menjabat
berusia 55 tahun, akan dapat terus menjabat selama 15 tahun. Sementara
terkait masa jabatan ketua dan wakil ketua MK yang dahulunya diatur berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, kini ditetapkan akan berlangsung selama
5 tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang
sama dalam Pasal 4 ayat (3) dan (3a).
Demikian menjadi hal yang wajar kemudian, apabila sebagian besar kalangan akademisi, koalisi masyarakat sipil, bahkan mantan hakim MK sendiri,
menaruh perasaan curiga dan prasangka. Pasalnya, saat ini MK sedang diketahui menerima beberapa permohonan untuk menguji rangkaian legislasi
yang bermasalah ini. Antaranya, UU KPK, Perppu Stabilitas Keuangan
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yang juga telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, UU Minerba, dan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru-baru ini telah disahkan dan diundangkan.
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Cipta Kerja, adalah legislasi pertama dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun dengan format
Omnibus Law. Sebuah konsep legislasi yang disusun atau dibentuk dengan
tujuan untuk mengamandemen, mencabut, atau menetapkan secara sekaligus (menggabungkan) berbagai aturan hukum yang sebelumnya terpisah
dan berdiri sendiri, dan menjadikannya tidak berlaku baik untuk sebagian
maupun secara keseluruhan (Bosc dan Gagnon, 2017).
Untuk itu, sebuah legislasi yang disusun dengan format Omnibus Law, sudah tentu akan memberi dampak yang sistemik dan sangat berpeluang
untuk mengalami penyimpangan. Apalagi, jika pembentukannya tidak didasari dengan proses yang transparan dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan secara inklusif. Seperti yang sebagaimana nyata terjadi dalam
UU Cipta kerja yang mengatur urusan pemerintahan sebanyak 11 bidang
klaster, dan menghapus atau merevisi berbagai peraturan yang terdapat
dalam kurang lebih 79 undang-undang.
Itulah sebabnya, Undang-Undang ini dapat dikatakan menjadi legislasi kelima yang sekaligus menduduki puncak dari tren buruk pembentukan legislasi ini. Sejak pertama kali dicanangkan untuk menyederhanakan atau
menyelesaikan kesemrawutan tumpang-tindih legislasi dalam pidato Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, Undang-Undang ini dapat diperhatikan
tidak pernah terlepas dari intrik dan kontroversi. Isinya justru berbanding
terbalik menegasikan tujuan awal pembentukannya sendiri.
Akhir bulan Januari kemarin, publik tentu masih mengingat bagaimana
rancangan dari legislasi ini tiba-tiba secara mengejutkan tersebar begitu
saja dengan format yang nyaris rampung dan substansi pengaturan yang
bermasalah. Padahal, rapat paripurna yang dilaksanakan untuk mengesahkan daftar Prolegnas Prioritas 2020 baru saja diputus beberapa hari sebelumnya pada tanggal 22 Januari.
Tidak hanya itu, akses resmi terhadap rancangannya itu pun dapat dikatakan terlampau sulit didapati dan serba tidak pasti. Bahkan pasca persetujuan pengesahannya di tanggal 5 Oktober lalu, drafnya masih saja
berkabut dan “gaib.” Sedikitnya, ada sekitar lima versi naskah UU Cipta
Kerja yang saat ini tengah beredar. Pertama yang muncul di tanggal 5 Oktober, dengan jumlah ketebalan sebanyak 905 halaman.
Empat hari berselang, beredar naskah lain setebal 1.052 halaman. Di tanggal 12 Oktober, kembali didapati naskah berbeda dengan jumlah halaman
sebanyak 1.035 lembar. Tidak lama setelahnya diketahui tersebar lagi versi
naskah setebal 812 halaman yang disebut menjadi versi final yang telah
diserahkan DPR ke Presiden (majalah.tempo.co, 17/10). Belakangan terdengar lagi versi lain setebal 1.187 halaman yang diserahkan oleh Menteri
Sekretaris Negara kepada Majelis Ulama Indonesia (nasional.kompas.com,
23/10).
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Berbagai ketidakjelasan begitu berserakan di sana-sini. Jika kalau bukan
hanya setelah pengundangannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November kemarin, maka naskah finalnya tidak
dapat diketahui secara pasti. Sebab, sebanyak tujuh orang anggota parlemen yang menghadiri rapat paripurna persetujuan pengesahannya pun
pada 5 Oktober 2020, mengaku belum mendapat salinan drafnya. Begitu
juga dengan peserta yang menghadiri rapat paripurna itu secara daring. Salinan draf yang dianggap sebagai naskah final dari UU ini pun, tidak dibagikan secara online (majalah.tempo.co, 10/10).
Menariknya, sebagian besar anggota DPR yang hadir secara fisik maupun
daring dalam rapat paripurna itu, malah memberikan persetujuannya untuk
mengesahkan UU Cipta Kerja. Tidak mengherankan, sebab 74 persen anggota parlemen sat ini dapat dikatakan merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Fraksi PAN yang sebelumnya menarik garis tegas penolakan, malah balik mendukung di akhir pembahasan undang-undang ini.
Hanya dua fraksi yang tercatat menolak hingga akhir pembahasan, yakni
Fraksi Partai Demokrat dan PKS (majalah.tempo.co, 10/10).
Satu hal yang jelas ialah fakta terkait acak-kadutnya pembentukan legislasi
ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Misalnya dari kejanggalan komposisi tim
Satuan Tugas (Satgas) penyusunan dan konsultasi publik Cipta Kerja yang
dibentuk pada bulan Desember 2019, didominasi oleh kalangan pengusaha
minus representasi beberapa kelompok kepentingan, seperti serikat pekerja dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, komposisi Panja yang bertugas
membahasnya dan pimpinan DPR yang kemudian memimpin persetujuan
pengesahannya pun didominasi oleh mereka yang di satu sisi juga berasal
dari kalangan pengusaha.
Dibalik alasan demi investasi dan kemudahan berusaha, wajar apabila substansi pengaturannya begitu pekat akan kepentingan pengusaha. Terlebih
terhadap segelintir pengusaha yang bergelut dalam bidang tambang dan
batu bara. Sebut saja, pertama, dalam Pasal 128A yang mengatur bahwa
pelaku usaha yang melalukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan
negara, yakni pengenaan royalti sebesar 0 persen. Kedua, dalam Pasal 47A
ayat (2) yang mengatur pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketiga, dalam Pasal 110A yang intinya
secara umum berpeluang memutihkan pertanggungjawaban dan sanksi
pidana atas pelanggar perizinan usaha atau penambang ilegal yang berusaha tanpa izin di kawasan hutan.
Adapun sejumlah pasal bermasalah lainnya, misalkan yang terkait dengan
penerabasan logika dan bangunan hukum serta berbagai asas penyusunan
undang-undang, seperti terjadinya ketidakjelasan dan disparitas pengenaan sanksi pidana antar pelanggaran satu urusan dengan urusan yang lain,
mengaburkan batas-batas tindakan diskresi pemerintah yang sebelumnya
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta
mengenyampingkan beberapa aspek esensial lainnya. Semisal pengaturan
terkait aspek lingkungan, ketenagakerjaan, hubungan pusat daerah, perpajakan dan kebijakan fiskal, dan masih banyak lagi.
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Demikian uraian terkait beberapa undang-undang yang bermasalah ini
disampaikan. Baik proses pembentukan, maupun isi substansinya, sekiranya
memperlihatkan corak yang sama. Mulai dari revisi pengaturan UU KPK,
pengesahan Perppu Stabilitas Keuangan, revisi UU Minerba, UU MK, hingga
UU Cipta Kerja, mengandung pengaturan yang begitu problematis dan dibahas
dengan proses yang terkesan terburu-buru, serta jauh dari kata transparansi
dan partisipatif.
Meski gelombang aksi massa telah digagas, dan seruan serta desakan
penolakan juga disuarakan oleh hampir setiap elemen masyarakat. Namun,
Pemerintah dan Parlemen tetap tidak bergeming, dan tidak satupun proses
pembentukan undang-undang diurungkan. Untuk itu, penulis menyebut
rentetan pembentukan undang-undang ini sebagai tren buruk pembentukan
legislasi. Bagian selanjutnya akan mengelaborasi lebih lanjut relevansinya satu
sama lain dan sejauh mana kepentingan terselubung para oligark mempengaruhi
pembentukan kelima legislasi tersebut.

Benang Merah Paket Legislasi “Karpet Merah”
Kehadiran UU Cipta Kerja dan deretan legislasi problematis yang sebelumnya
telah direvisi atau dibentuk terlebih dahulu dalam interval waktu yang
berdekatan, tentu tidak dapat dianggap sebagai sebuah kebetulan belaka.
Proses pembentukannya yang nyaris serupa, sekiranya jelas menunjukkan
adanya pola yang seirama dalam mengenyampingkan asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur dalam UU No.
12 Tahun 2011.
Utamanya terhadap pengenyampingan asas keterbukaan yang secara pasti
hampir dapat ditemukan dalam setiap tahapan penyusunan dan pembahasan
kelima legislasi yang sebagaimana telah diuraikan. Begitu juga dengan asasasas lainnya, seperti asas kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki,
dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,
dan; kejelasan rumusan, yang masing-masing dapat diperhatikan telah
dikesampingkan secara parsial dalam rentetan “paket” legislasi tersebut.
Untuk itu, rangkaian dari tren buruk pembentukan legislasi ini, sebenarnya
juga secara tidak langsung memperlihatkan terjadinya fenomena pembentukan
legislasi yang teori Legisprudence Kritis coba kritisi. Bahwa pembentukan
hukum ‘via negara’ tidaklah semata-mata murni dibawa dan dikawal oleh sang
pemegang kekuasaan legislatif. Melainkan, banyak dipengaruhi oleh anasiranasir tertentu seperti pengetahuan, peran, kepentingan, dan tafsir-tafsir yang
kemudian lebih determinan dalam mengerubuti badan legislatif maupun aktoraktornya.
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Termasuk yang sebagaimana dikatakan oleh Rubin (1991) sebelumnya, terkait
adanya prosesi yang lumrah dalam hal tawar-menawar pembentukan legislasi
dari kekuatan yang relatif kecil pada kelompok-kelompok yang berkepentingan
dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara besar di parlemen.
Apalagi, bila memperhatikan muara dari benang merah pengaturan “paket”
legislasi ini yang lebih condong terhadap kepentingan segelintir kalangan
pengusaha, khususnya terhadap pengusaha tambang dan batubara.
Dengan demikian, jika UU KPK dan UU MK merupakan hulu, maka UU
Cipta Kerja adalah hilirnya. Dalam hal ini, revisi pengaturan UU KPK yang
memperlemah kedudukan dan independensinya, tentu secara tidak langsung
akan menggelarkan “karpet merah” terhadap peluang penyimpangan
laku koruptif. Sementara, iming-iming perpanjangan masa jabatan dalam
revisi pengaturan UU MK, tentu secara tidak langsung akan merentankan
kemerdekaannya dari permohonan-permohonan yang diajukan untuk menguji
runtunan tren pembentukan, serta pengaturan legislasi buruk yang banyak
melabrak logika dan bangunan hukum, konstitusi, serta kental akan kepentingan
terselubung.
Untuk itu juga, fenomena ini dapat diperhatikan begitu erat dengan pola politik
pertahanan kekayaan para oligark yang dilakukan dalam lanskap state capture
corruption. Terlebih jika memperhatikan nama-nama politikus, pengusaha, atau
pejabat negara yang di satu sisi juga berasal dari kalangan pengusaha, yang kerap
muncul secara langsung maupun tidak langsung dalam pengusulan, penyusunan,
pembahasan, serta pengesahan berbagai deretan legislasi bermasalah ini.
Dalam konteks UU Cipta Kerja, temuan dari gerakan #BersihkanIndonesia pada
tanggal 9 Oktober lalu menarik untuk dikaji lebih lanjut. Temuan ini, tidak hanya
mempublikasikan nama-nama pihak yang terlibat dalam Satgas, Panja, maupun
dalam rapat paripurna pengesahannya di DPR. Namun, juga menunjukkan
rekam jejaknya pada saat Pilpres 2019 kemarin, serta konflik kepentingannya
hari ini dalam relasi bisnis langsung maupun tidak langsung dengan sejumlah
perusahaan, baik secara pribadi, maupun bersama-sama sebagai pemilik,
komisaris, hingga direksi.
Sebut saja Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, Roesan
Perkasa Roeslani, Shinta W. Kamdhani, Raden Pardede, Bobby Gafur Umar,
M. Arsjad Rasjid, Mardani H. Maming, Pandu Patria Sjahrir, Benny Soetrisno,
Erwin Aksa, Arteria Dahlan, Lamhot Sinaga, Hendrik Lewerissa, Puan
Maharani, Azis Syamsuddin, serta Rachmad Gobel. Pemetaan para pihak ini
dapat dilihat dalam table 2.1.
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Tabel 2.1. Nama dan Relasi Konflik Kepentingan Tim Satgas
dan Panja RUU Cipta Kerja

No.

Tim Sukses
Pilpres 2019

Nama

1 Airlangga
Hartarto

Menko Perekonomian/
Pembentuk dan
Pengarah Satgas Cipta
Kerja
2 Luhut Binsar Menko Maritim dan
Investasi
Panjaitan
3 Erick Thohir Menteri BUMN

Afiliasi

Perusahaan/Asosiasi
Pengusaha

Tim Sukses
Pilpres 2019

Partai

Golkar Dewan Penasihat
Tim Kampanye
Nasional (TKN)
Jokowi-Amin
Toba Bara Sejahtera
Golkar Tim Bravo-5
Relawan Jokowi
Adaro/KADIN dan
Ketua TKN JokowiAPINDO (tidak langsung)
Amin
Ketua Satgas Cipta Kerja Bumi Resources; Berau
Wakil Ketua TKN
Coral/KADIN
Jokowi-Amin

4 Roesan
Perkasa
Roeslani
5 Shinta W.
Kamdani

Wakil Ketua VI Satgas
Cipta Kerja

Bara Hanyu Kapuas;
Multi Harapan Utama

Sintesa Banten
Geothermal/KADIN dan
APINDO
Adaro/KADIN

-

Bakrie Brothers/KADIN

-

INDIKA Energy; Kideco
Jaya Agung/KADIN dan
APINDO
Batulicin Enam Sembilan
dan Maming Enam
Sembilan/HIPMI
Toba Bara Sejahtera/
APBI
Blackgold Energy Power;
Samantaka Barubara/
KADIN dan APINDO
Bosowa/KADIN dan
APINDO
Syabas Group

-

6 Raden
Pardede
7 Bobby Gafur
Umar

Wakil Ketua VII Satgas
Cipta Kerja
Wakil Ketua VIII Satgas
Cipta Kerja

8 M. Arsjad
Rasjid

Anggota Satgas Cipta
Kerja

9 Mardani H.
Maming

Anggota Satgas Cipta
Kerja

10 Pandu Patria
Sjahrir
11 Benny
Soetrisno

Anggota Satgas Cipta
Kerja
Anggota Satgas Cipta
Kerja

12 Erwin Aksa
13 Arteria
Dahlan

Anggota Satgas Cipta
Kerja
Anggota Panja RUU
Cipta Kerja

14 Lamhot
Sinaga

Anggota Panja RUU
Cipta Kerja

Bakrie Indo
Infrastructure

15 Hendrik
Lewerissa
16 Puan
Maharani
17 Azis
Syamsuddin

Anggota Panja RUU
Cipta Kerja
Ketua DPR RI

Nusantara Energindo
Coal
Odira Energy Karang
Agung; Rukun Raharja
Sinar Kumala Naga

18 Rachmad
Gobel

Wakil Ketua DPR RI

Wakil Ketua DPR RI

Ridlatama Trade
Powerindo/KADIN

-

PDI-P
-

Relawan 10 Ribu
Pengusaha Pekerja
Pro Jokowi
Relawan 10 Ribu
Pengusaha Pekerja
Pro Jokowi
Wakil Ketua Tim
Kampanye Daerah
(TKD) Jokowi-Amin
-

Golkar Tim Pemenangan
Jokowi (tidak langsung)
Golkar Tim Pemenangan
Prabowo
PDI-P Tim Influencer
Nasional
Pemenangan
Jokowi-Amin
Golkar Tim Pemenangan
Jokowi (tidak langsung)
Gerindra Tim Pemenangan
Prabowo
PDI-P Dewan Pengarah
TKN Jokowi-Amin
Golkar Tim Pemenangan
Jokowi (tidak langsung)
Nasdem Tim Pemenangan
Jokowi (tidak langsung)

Sumber: Diolah dari Laporan Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki dan berbagai sumber.
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Dapat diperhatikan, nama-nama tersebut tidak hanya memiliki pertautan peran
dan fungsi dalam tim Pemenangan atau Kampanye Nasional (TKN) JokowiAmin pada Pilpres sebelumnya. Namun, juga terafiliasi dengan berbagai
perusahaan tambang mineral, batu bara dan energi kotor lainnya di beberapa
daerah.
Airlangga Hartarto atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga
berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Cipta Kerja, misalnya.
Terhubung dengan PT. Multi Harapan Utama (MHU), sebuah tambang
batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang izin usahanya akan
berakhir pada 1 April 2022 dengan luas konsesi lahannya yang mencapai 39.972
hektar atau setara dengan luas kota Surabaya. Catatan Dinas Pertambangan
dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, PT. MHU meninggalkan 56 lubang
bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara, dan salah satu lubang
tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menewaskan
seorang siswa sekolah dasar bernama Mulyadi pada bulan Desember 2015
(BersihkanIndonesia, 2020).
Selanjutnya, Rosan Roeslani, Ketua Kadin yang juga Ketua Satgas Cipta
Kerja terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang
media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga
pertambangan batubara yang juga bertalian dengan keluarga Bakrie bersama
Wakil Ketua Satgas dan anggota Panja DPR lainnya, yakni Bobby Gafur Umar
dan Lamhot Sinaga. Rosan juga tercatat sebagai anggota Indonesia Coal Mining
Association. Pada saat Pemilu Presiden 2019, Rosan menjabat sebagai Wakil
Ketua TKN Jokowi-Amin. Saat itu, ketua dari TKN dijabat oleh Erick Thohir,
yang merupakan sahabat dekat Rosan sejak masa sekolah (BersihkanIndonesia,
2020).
Garibaldi Thohir sendiri yang merupakan kakak dari Erick Thohir, tercatat sebagai
Presiden Direktur PT. Adaro Energy yang izin usahanya akan berakhir pada 1
Oktober 2021 dengan luas konsesi lahan sebesar 31.000 hektar. Menariknya,
Raden Pardede yang merupakan salah satu wakil ketua Satgas Cipta Kerja yang
ditunjuk, tercatat sebagai komisaris independen pada perusahaan ini sejak lama.
Adapun di bulan Juli 2019, Global Witness sempat mengungkapkan jaringan
luar negeri Adaro dan bagaimana negara kehilangan pemasukan sebesar hampir
sebanyak 14 juta USD setiap tahun, akibat perusahaan ini telah memindahkan
labanya ke jaringan luar negerinya disepanjang tahun 2009-2017, dan berhasil
membayar pajak 125 juta USD lebih rendah daripada yang seharusnya
(BersihkanIndonesia, 2020).
Sementara itu, Pandu Patria Sjahrir yang juga merupakan anggota Satgas Cipta
Kerja, dapat diketahui tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan Luhut
Binsar Panjaitan sebagai keponakan. Namun, juga menjabat sebagai direktur
di beberapa perusahaan milik pamannya, yakni PT. Toba Bara Sejahtera, PT.
Admitra Baratama Nusantara, dan sebagainya (BersihkanIndonesia, 2020).

Indonesia 2020 – Muhammad Aulia Y Guzasiah

33

Adapun Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, terkait dengan perusahaan
pertambangan batu bara melalui kedekatannya dengan bekas Bupati Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang saat ini sudah menjadi
terpidana korupsi. Menurut laporan Coalruption (2018), Rita mengangkat Azis
sebagai komisaris perusahaan tambang batu bara milik ibunya, Sinar Kumala
Naga.
Begitu juga dengan orang-orang yang dahulunya berada di kubu pendukung
Prabowo, yang kini sudah ikut merapat dan menyeberang ke barisan Jokowi.
Erwin Aksa misalnya, salah satu anggota Satgas Cipta Kerja yang juga menjabat
sebagai Komisaris Utama Bosowa Group yang menaungi beragam bidang
bisnis seperti otomotif, jasa keuangan, properti, pendidikan pertambangan dan
energi. Meski dahulunya Erwin berada di tim pemenangan Prabowo, namun
sebenarnya masih memiliki relasi yang kuat dengan kubu Jokowi melalui
ayahnya yakni Aksa Mahmud yang memilih mendukung Jokowi-Amin pada
Pilpres 2019 (BersihkanIndonesia, 2020).
Tidak berbeda jauh juga dengan Hendrik Lawerissa, anggota DPR dari Fraksi
Gerindra yang juga merupakan anggota Panja Cipta Kerja. Sebab, dirinya
pernah tercatat menjabat sebagai direktur PT. Nusantara Energindo Coal,
sebuah perusahaan pertambangan yang merupakan anak usaha dari Nusantara
Energy Group atau perusahaan holding milik Prabowo (BersihkanIndonesia,
2020).
Adapun beberapa aktor intelektual dalam Satgas maupun Panja Cipta Kerja
dari sektor batubara lainnya ialah Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny
Sutrisno, M. Arsjad Rasjid, Rachmad Gobel. Nama-nama ini, dapat diketahui
juga memiliki hubungan yang erat dengan bisnis tambang dan batubara atau
energi kotor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara pribadi
ataupun melalui kerabat. Baik sebagai pemilik, komisaris, maupun direksi
(BersihkanIndonesia, 2020).

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Uraian telaah, data, dan fakta yang telah dipaparkan dapat memberikan
gambaran terkait sejauh mana relasi kepentingan dan pengaruh pengusaha
tambang dalam tren buruk pembentukan legislasi tersebut.
Polanya, jelas memperlihatkan corak politik pertahanan kekayaan para kaum
oligark yang telah di-setting sedemikian rapi. Sejak menjelang akhir periode
pertama masa Pemerintahan Jokowi, dengan Pemilihan Presiden yang
dilaksanakan berdasar kebijakan presidential threshold sebagai momen kunci
untuk mengerucutkan pilihan (shape the choices) menjadi hanya ada dua
kandidat.
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Dengan begitu, para oligark dapat dengan leluasa menentukan siapa yang maju,
dan memberikan dukungan dengan risiko kerugian yang paling minim. Namun,
tentu tidak dengan maksud menyerahkan makan siang gratis. Dibalik setiap
dukungan, ada imbalan yang harus dibalas. Persis yang sebagaimana terjadi hari
ini, ketika state capture corruption dengan nyata dilakukan melalui pembentukan
legislasi yang begitu kental akan kepentingan terselubung.
Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi dalam menyikapi fenomena
terkait. Pertama, kebijakan-kebijakan yang melanggengkan kuasa oligark,
seperti presidential threshold seharusnya dihapus. Hal ini dapat dilakukan oleh
masyarakat sipil atau siapapun dengan cara membawa ketentuan bermasalah
ini di MK untuk dilakukan Judicial Review. Cara lain ialah dengan mendesak
DPR dan Pemerintah untuk melakukan legislative review atau menerbitkan
atau merevisi UU Pemilu untuk gelaran selanjutnya.
Kedua, kelima legislasi yang sebagaimana telah terbentuk perlu untuk di review
kembali. Dalam hal ini, mekanisme perbaikan yang patut ditempuh, sebaiknya
tidak dengan jalur judicial review atau mengajukan permohonan uji material
ke MK. Melainkan dengan cara mendesak DPR dan Pemerintah melalukan
legislative review, atau dengan cara revolusioner. Misalnya dengan mendesak
Presiden agar segera mengeluarkan Perppu yang dapat membatalkan
keberlakuan kelima legislasi itu, baik secara serta-merta ataupun parsial.
Ketiga, mendorong kembali perbaikan dan penegakan UU No. 12 Tahun 2011
dalam pembentukan legislasi ke depan. Misalnya, dengan cara menyerukan para
pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, untuk segera
memberi pakem yang jelas terhadap pembentukan omnibus law; memperkuat
implementasi asas keterbukaan, serta mendorong pembentukan legislasi yang
lebih terdesentralisasi dan mengedepankan partisipasi publik, serta memperjelas
ketentuan fungsi, wewenang atau hal-hal lain terkait pembentukan badan atau
lembaga legislasi yang sebelumnya telah diatur dengan ketentuan sangat minim.
Termasuk dalam hal ini, juga mendesak pembentukannya dengan segera untuk
mengawal perbaikan kelima legislasi di atas.
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KEBEBASAN EKONOMI
DI TENGAH PANDEMI COVID-19:
BUKTI DARI INDONESIA
Muhamad Rifki Fadilah

Latar Belakang
We are confronting crisis like no others, merupakan jargon yang
mewakili bagaimana negara-negara di dunia menyusun kebijakan
ekonominya pada tahun 2020. Tahun ini dunia sedang dirundung
pandemi virus yang kemudian dikenal sebagai Corona Virus
Disease 2019 atau (COVID-19). Pandemi COVID-19 juga telah
bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan
sosial. Dalam perspektif krisis ekonomi, krisis yang disebabkan oleh
pandemi COVID-19 juga jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan
krisis ekonomi sebelum-sebelumnya. Mengapa?
Ada satu hal yang tidak terjadi di dalam krisis sebelumnya, yaitu ada
kebijakan social distancing, atau lockdown, atau PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar). Hal inilah yang membuat dampak dari
COVID-19 menjadi unik. Secara esensial, kunci dari sebuah aktivitas
perekonomian adalah terjadinya transaksi atau adanya pasar. Per
definisi, pasar adalah meeting place, tempat bertemunya orang untuk
mempertukarkan barang dan jasa baik secara fisik maupun virtual.
Di dalam kebijakan lockdown atau social distancing, orang-orang
tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung. Artinya, aktivitas
ekonomi hanya bisa dijalankan secara daring/virtual. Implikasinya,
baik produksi maupun konsumsi akan terpukul (Basri, 2020)
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah di berbagai dunia akhirnya
harus masuk ke pasar dan mengambil alih perekonomian. Tidak
mengherankan jika porsi pemerintah di dalam perekonomian
menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan porsi rumah tangga/
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swasta pada tahun ini. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 2020 juga
banyak negara yang mengubah kebijakannya, termasuk kebijakan perdagangan
internasionalnya menjadi cenderung lebih proteksionis dan restriktif untuk
mengontrol pergerakan faktor input keluar dari negaranya masing-masing
dengan dalih keamanan nasional (Fadilah, 2020). Dampak jangka panjangnya,
banyak negara mulai meningkatkan standar untuk langkah-langkah keamanan
pangan dan sanitasi. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 54 negara kini
memberlakukan batasan ekspor untuk barang-barang medis dan pangan (PIIE
dalam Fadilah, 2020). Oleh sebab itu, di dalam perspektif kebebasan ekonomi,
hal ini membawa konsekuensi yang tidak mudah.
Dalam sudut pandang kebebasan ekonomi, jalan menuju kemakmuran lebih
ditekankan pada kebebasan individu untuk memutuskan sendiri bagaimana
pilihan yang terbaik untuk mencapai mimpi dan aspirasi setiap individu.
Besarnya porsi pemerintah di dalam perekonomian tahun ini dikhawatirkan
akan mengancam kebebasan ekonomi. Berdasarkan laporan publikasi Economic
Freedom of The World: 2020 Annual Report yang dikelarkan oleh Fraser Institute,
Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 162 negara. Capaian tersebut
naik 13 peringkat dibandingkan tahun 2015 yang berada di peringkat ke-72
(Fraser Institute, 2020). Salah satu faktor yang mendukung naiknya peringkat
Indonesia didorong dengan semakin mengecilnya peran pemerintah di dalam
perekonomian dan juga terkendalinya inflasi di Indonesia.
Sementara, berdasarkan laporan Heritage Foundation, Indonesia pada tahun
2020 berada di posisi ke-54 dari 180 negara. Capaian ini juga meningkat
dibandingkan tahun 2018, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-56
dari 180 negara atau naik 2 peringkat dari tahun 2019 (Heritage Foundation,
2019). Hal ini didorong karena adanya kenaikan skor Indonesia pada aspek
perlindungan hak kepemilikan individu. Selain itu, peringkat kebebasan ekonomi
Indonesia juga terus meningkat dengan stabil di dalam tingkat yang moderat.
Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini merupakan lanjutan dari kajiankajian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi kebebasan ekonomi
di Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu, kajian ini mengacu pada beberapa
indikator indeks kebebasan ekonomi yang telah dibuat oleh Fraser Institute dan
Heritage Foundation. Lebih jauh, untuk memperkaya dan mempertajam analisis
dari indeks kebebasan ekonomi yang ada, kajian ini juga memasukkan indikator
dan potret kemudahan bisnis di Indonesia.

Pendekatan
Kajian ini menggunakan kerangka kebebasan ekonomi yang digunakan oleh
Gwartney dan Lawson (2018). Laporan Indonesia 2020 ini menggunakan
beberapa variabel yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Data-data yang
digunakan dalam kajian ini sebagian besar merupakan data sekunder yang
diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti dari Badan Pusat Statistik
(BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementertian Tenaga Kerja,
dan Bank Dunia. Periode pengamatannya disesuaikan dengan ketersediaan
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data (Kuartal I-III 2020). Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis secara
sederhana dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis rasio.
Dengan memberikan data dan menggrafikkan latar belakangnya, laporan ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan iklim kebebasan
ekonomi di Indonesia.

Tinjauan Literatur
Gwartney, J. et al (2018) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi adalah
sebuah konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih
untuk memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka untuk
membentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana
kebebasan ekonomi suatu negara, dibuatlah sebuah indeks yang kemudian
disebut sebagai indeks kebebasan ekonomi, yang dijadikan sebagai indikator
untuk mengukur sejauh mana kebebasan ekonomi di berbagai negara, termasuk
Indonesia.
Selanjutnya, Gwartney, J. et al (2018) memformulasikan 5 Indikator kebebasan
ekonomi yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat indeks kebebasan
ekonomi negara-negara di dunia. Pertama, kapasitas pemerintah. Kapasitas
pemerintah dilihat dari 2 aspek, yaitu rasio konsumsi pemerintah dengan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan investasi pemerintah. Kontribusi pemerintah yang
terlalu tinggi dalam PDB menunjukkan adanya dominasi pilihan politik lebih
besar dibandingkan pilihan individu.
Kedua, penegakan hukum. Indikator ini mengukur bagaimana peran hukum
dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan individu. Ketiga,
akses terhadap uang yang diukur dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat
inflasi. Keempat, perdagangan internasional. Indikator ini memberikan gambaran
terhadap aktivitas perdagangan internasional yang dapat berjalan baik ketika
ada insentif dan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu
Kelima, regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu. Berbagai regulasi
yang memberikan kemudahan bagi individu, seperti akses kredit pasar, pasar
tenaga kerja, serta regulasi bisnis. Kajian ini juga menambahkan satu indikator
lainnya yang seringkali dibahas selama tahun 2019, yakni indikator kemudahan
berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) sebagai salah satu indikator untuk
menganalisis kebebasan ekonomi di Indonesia.
Dari paparan empiris, beberapa hasil studi dalam konteks negara berkembang,
Levine dan Zervos (1998) menyimpukan bahwa kapitalisasi pasar modal menjadi
semakin besar seiring dengan liberalisasi pasar modal di suatu negara. Lebih
khusus, dalam konteks Indonesia juga menunjukkan hal yang sama, di mana
keterbukaan perdagangan juga berpengaruh kondusif terhadap pertumbuhan
ekonomi (Laksono, 2010 dan Suparyati, 2014). Selanjutnya, berbagai studi
juga menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi berhubungan positif dengan
pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah studi oleh Barro (1994),
De Johnson and Sheehy (1995), Scully (1992), and DeHaan and Siermann
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(1998), serta Vanssay, Spindler, dan Hildebrand (1994). Lebih jauh, Tures
(2003) menyatakan bahwa kebebasan ekonomi mampu mengurangi potensi
terjadinya konflik sosial. Oleh sebab itu, indeks kebebasan ekonomi menjadi
salah satu tools yang penting untuk diperhatikan.

1. Kapasitas Pemerintah
Sebagai dasar pijakan, analisis kapasitas pemerintah akan menggunakan tolak
ukur dengan melihat bahwa ketika kontribusi pemerintah terlalu tinggi dalam
aspek konsumsi terhadap PDB, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dominasi
pilihan politik yang lebih besar dibandingkan pilihan individu. Oleh karena itu,
analisis ini menjadi menarik untuk diperhatikan guna melihat sejauh mana
kapasitas pemerintah dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 ini.

A. Sisi Konsumsi
Tecatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 mencapai minus 5,32
persen (year on year/yoy) dan minus 4,19 persen (Quartal on Quartal/QoQ).
Sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 2,97
yoy pada kuartal I-2020. Tercatat perekonomian Indonesia berdasarkan besaran
Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku kuartal II-2020 mencapai
Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun
(BPS, 2020). Lihat grafik 3.1 berikut ini.
Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan PDB Kuartalan Tahun 2017-2020
(dalam Persentase).

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Kontraksi ini menjadi yang terdalam jika dibandingkan dengan tahun 20172019. Hal ini juga menunjukkan betapa hebatnya pandemi COVID-19 menekan
kondisi perekonomian Indonesia. Untuk lebih rincinya, laju pertumbuhan PDB
dapat dilihat dari sisi komponen pengeluaran (C+I+G+(Nx). Lihat Grafik 1.2
berikut ini.
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Grafik 3.2. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Kuartal II-2020 (QoQ)

Sumber: BPS, 2020.

Jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, hampir seluruh komponen
pengeluaran mengalami kontraksi yang cukup tajam. Namun, salah satu
komponen yang mengalami kontraksi dan memiliki andil besar terhadap
laju pertumbuhan PDB, yaitu konsumsi rumah tangga. Pada tahun-tahun
sebelumnya, komponen konsumsi rumah tangga memegang peranan penting
untuk laju pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran. Namun, pada tahun ini,
konsumsi tumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar minus
6,51 persen (QoQ). Salah satu penyebab terkontraksinya konsumsi rumah
tangga pada Kuartal II-2020 adalah melemahnya daya beli masyarakat seiring
dengan meluasnya dampak pandemi COVID-19 yang masif di Indonesia.
Lebih lanjut, Kebijakan PSBB, secara langsung maupun tidak langsung,
berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga (C)
pada Kuartal II-2020. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan adanya perubahan
pendapatan yang juga membawa efek domino terhadap munculnya perilaku
masyarakat yang lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Salah satunya
dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok,
yang meliputi makanan dan minuman, serta produk kesehatan. Pola konsumsi
masyarakat tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dari Bank Indonesia (BI)
yang menunjukkan bahwa indeks penjualan ritel mengalami penurunan di
semua sektor, dengan penurunan penjualan ritel sampai bulanApril 2020 (year
on year) hingga 11,8 persen, dengan kota-kota besar seperti Jakarta turun 38,1
persen, Medan turun 16,0 persen, dan Surabaya turun 10,0 persen (Setkab RI,
2020).
Sementara, pengeluaran pemerintah (G) masih menunjukkan pertumbuhan
yang positif pada kuartal II-2020 (22,32 persen QoQ). Salah satu yang
membuat pengeluaran pemerintah (G) masih tumbuh positif adalah karena
pada tahun ini pemerintah lebih banyak mengeluarkan belanja, khususnya
untuk memberikan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga tengah
mengoptimalkan belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) guna mendorong peningkatan daya beli masyarakat
dan dukungan di sektor ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di
kuartal III dan IV.
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 (mengacu data
Kuartal II-2020), telah terjadi penurunan porsi konsumsi rumah tangga
terhadap konsumsi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020,
keterlibatan individu atau rumah tangga dalam perekonomian menunjukkan
penurunan, khususnya dalam aspek belanja masyarakat. Kondisi ini terbilang
merupakan hal yang wajar karena adanya suatu peristiwa luar biasa, seperti
pandemi COVID-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi turun
signifikan.

B. Investasi Pemerintah
Pada bagian ini, kita akan melihat kapasitas pemerintah dari sisi investasi
dengan melakukan perbandingan aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) terhadap PDB. Sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi, semakin
meningkat aset BUMN terhadap PDB memberikan implikasi terhadap semakin
kecilnya ruang gerak sektor swasta untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi,
begitupun sebaliknya. Laporan ini akan menggunakan indikator pendapatan
BUMN terhadap PDB dari tahun 2014 -2018 karena adanya keterbatasan data.
Dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, BUMN secara konsisten
memberikan kontribusi di atas 13 persen terhadap PDB. Angka ini terus
menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2016. Namun, angka ini masih
terbilang kecil, artinya kurang lebih 80-85 persen kontribusi PDB diisi oleh
sektor non-BUMN. Hal ini juga sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah
melalui skema PPP (Public Private Partnership)/KPBU (Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha), yaitu kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan
swasta di mana perusahaan swasta memberikan aset, layanan, atau keduanya,
dengan imbalan pembayaran (Lihat Tabel 3.1).
Tabel 3.1. Kontribusi Pendapatan BUMN terhadap Produk Domestik Bruto

Tahun
2014
2015
2016
2017
2018

Presentase terhadap PDB
16.52
15.27
13.93
14.01
15.96

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber, 2020.

Hingga tahun 2019, sudah ada 57 proyek yang menggunakan skema KPBU/
PPP, yang terdiri dari 36 proyek konektivitas, 11 proyek fasilitas perkotaan, dan
10 proyek fasilitas sosial. Rinciannya, hingga tahun lalu, ada dua proyek KPBU/
PPP yang saat ini berada dalam tahap operasi (US$159,1 juta). Kemudian,
11 proyek dalam tahap konstruksi (US$8,757 miliar), 11 proyek dalam tahap
transaksi (US$4,4 miliar), 18 proyek dalam tahap penyiapan (US$3,338 miliar),
dan 8 proyek dalam tahap perencanaan. Selain itu, KPBU/PPP juga membantu
pemerintah untuk mengimplementasikan proyek yang telah lama tertunda dan
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untuk direplikasi di daerah lain. Misalnya, pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, yang telah direncanakan sejak
zaman kolonial Belanda (Bappenas, 2019).
Dengan demikian maka pemerintah sudah berupaya untuk melibatkan sektor
swasta untuk melakukan pembangunan dan juga untuk memberikan konribusi
kepada PDB Indonesia.

2. Penegakan Hukum
Salah satu indikator aspek hukum yang digunakan dalam perpsektif kebebasan
ekonomi adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada prinsipnya HKI
memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan bagi individu. HKI sangat
diperlukan untuk memberikan rasa aman sekaligus insentif bagi setiap orang
dalam berusaha. Indonesia sendiri juga sudah memiliki kerangka hukum untuk
menjamin HKI. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kamar Dagang Amerika Serikat (U.S.
Chamber of Commerce), dari 53 negara yang disurvei, Indonesia menduduki
peringkat ke-46. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan,
dan harus bisa diperbaiki di kemudian hari (U.S. Chamber of Commerce, 2020).
Rendahnya peringkat ini menunjukkan bahwa spek HKI di Indonesia masih
terbilang lemah. Lebih lanjut, beberapa kelemahan yang dihadapi Indonesia
diantaranya: adanya ketidakpastian bagi hak cipta lantaran kurangnya kejelasan
dalam pengimplementasian solusi dari Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang
Hak Paten mengenai persyaratan alih teknologi dan lokalisasi. Selanjutnya,
lingkungan hak cipta yang menantang dengan tingkat pembajakan yang
tinggi dan jumlah partisipasi yang terbatas di perjanjian kekayaan intelektual
internasional juga membuat membuat pengimplementasian hak paten di
Indonesia menjadi semakin sulit.
Meskipun menempati posisi 46, indeks HKI di tahun 2020, atau sepanjang masa
pandemi ini, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, mencapai peningkatan yang pesat
untuk permohonan terhadap perlindungan HKI. Adapun dikutip dari Bisnis.
com (2020), jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari periode
bulan Januari hingga Juni 2020 mencapai 42.501 pengajuan yang meliputi
permohonan baru dari desain industri, merek, paten, dan paten sederhana.
Peningkatan permohonan hak paten juga membuat Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar Rp87,6 miliar pada semester 1/2020
jika dibandingkan semester 1/2019 yang hanya sebesar Rp300 miliar.
Lebih lanjut, untuk terus membenahi kerangka kebijakan kekayaan
intelektualnya, ada beberapa capaian yang patut diapresiasi diantaranya.
Pertama, adanya regulasi paten di 2018 yang memberikan kelonggaran dalam
persyaratan lokalisasi dan alih teknologi yang diatur dalam Pasal 20 UndangUndang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Kedua, adanya kerjasama
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dengan kantor paten Jepang untuk memperkuat proteksi kekayaan intelektual
melalui Patent Prosecution Highways (PPH). Ketiga, adanya penyediaan
bantuan administratif untuk pelaporan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada
lingkungan online. Keempat, terdapat koordinasi yang baik pada tingkat kabinet
dan koordinasi kerangka kerja untuk pelaksanaan kekayaan intelektual (U.S.
Chamber of Commerce, 2020).

3. Akses Terhadap Uang
Akses terhadap uang berhubungan dengan aspek kebebasan ekonomi karena
ketika individu memiliki akses yang lebih terbuka kepada uang, mereka dapat
menentukan dan memilih kebutuhan bagi dirinya sendiri dari uang yang
dimilikinya.

A. Jumlah Uang Beredar
Bagian ini akan memaparkan tentang akses terhadap uang yang diukur dari
Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat inflasi. Lebih jelasnya, untuk JUB yang
dihitung adalah laju pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1). Tabel
3.3.1 menunjukkan bahwa JUB dalam arti sempit (M1) mengalami peningkatan
pada bulan Agustus 2020. Posisi M1 pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar
Rp1.759,6 triliun atau meningkat sebesar 19,3 persen year on year (yoy), lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,1
persen (yoy).
Tabel 3.2. Komponen M1

Sumber: Bank Indonesia, 2020.
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Peningkatan M1 pada bulan Agustus 2020 ini disebabkan oleh kenaikan giro
Rupiah. Giro Rupiah tumbuh dari 16,9 persen (yoy) pada bulan Juli 2020
menjadi 28,8 persen (yoy). Sementara itu, dana float (saldo) uang elektronik
yang diterbitkan bank masih mengalami penurunan (-3 persen) (yoy), meskipun
tidak sedalam penurunan bulan sebelumnya (-13 persen) (yoy). Sementara
itu, posisi uang kartal di masyarakat (di luar perbankan dan BI) pada bulan
Agustus 2020 tercatat sebesar Rp661,2 tirliun atau tumhuh 6,2 persen (yoy),
lebih rendah jika dibandingkan pada Juli 2020 sebesar (7,8 persen) (yoy).
Perlambatan peredaran uang kartal seiring dengan rendangnya realisasi inflasi
pada bulan Agustus 2020, mengindikasikan melemahnya permintaan domestik
akibat pandemi COVID-19.

B. Inflasi
Pandangan kaum klasik dan monetaris menyatakan bahwa jumlah uang
beredar merupakan penyebab inflasi; bukan sebaliknya, inflasi menyebabkan
penambahan jumlah uang beredar (Dumairy, 1987). Dalam komponen M1
disebutkan bahwa terjadi kenaikan uang giro dan penurunan uang kartal.
Artinya, kini masyarakat lebih cenderung memegang uangnya di bank dalam
bentuk giro. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika laju inflasi di Indonesia
dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan penurunan atau bahkan
cenderung mengarah ke fenomena deflasi (Lihat grafik 3.3.2)
Grafik 3.3. Laju Inflasi Tahunan (kiri) dan Bulanan (kanan)

Sumber: LPEM UI, 2020.

Inflasi (yoy) pada bulan September 2020 mengalami penguatan pada angka
1,42 persen, meningkat dari bulan Juli 2020 yang sebesar 1,32 persen. Kendati
demikian, jika dilihat secara Month on Month/MoM) justru menunjukkan deflasi
sebesar 0,05 persen. Deflasi ini merupakan kali ketiga dalam tiga bulan terakhir
di tahun 2020. Adapun kontributor deflasi (MoM) terbesar adalah kelompok
barang bergejolak, di mana sepanjang bulan September, beberapa komoditas
pangan mengalami deflasi. Misalnya: beras (-0,4 persen MoM), daging ayam
(-1,2 persen MoM), bawang merah (-4,3 persen MoM), dan cabai rawit (-7,3
persen MoM) (LPEM UI, 2020). Disinyalir hal ini disebabkan adanya tren
pelemahan daya beli yang akan terus berlanjut setidaknya dalam beberapa
bulan kedepan.
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Salah satu penyebab melemahnya daya beli masyarakat adalah adanya
peningkatan kasus baru COVID-19 yang mencapai lebih dari 4,000 orang setiap
harinya sejak pertengahan hingga akhir bulan September. Akibatnya, pada
14 September 2020 Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan
PSBB Jilid-II. Hal ini berimplikasi terhadap menurunnya mobilitas masyarakat
dan akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi masyarakat. Kondisi ini
mencerminkan bahwa secara umum pemerintah belum mampu mengontrol
stabilitas harga komoditas barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli
masyarakat. Selain itu, laju inflasi yang cenderung rendah ini akan menurunkan
kepercayaan dunia usaha untuk berusaha lantaran turunnya sisi demand.

4. Perdagangan Internasional
Salah satu indikator kebebasan ekonomi adalah adanya kebebasan pertukaran
barang dan jasa melintasi batas-batas negara, yang kemudian disebut dengan
istilah perdagangan bebas. Bagian ini akan mengukur kebebasan perdagangan
internasional dari dua indikator utama, yaitu tariff ekspor-impor dan arus modal
asing.

A. Tarif
Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami dinamika kegiatan ekspor-impor.
Salah satu kebijakan yang kontroversial di tahun ini adalah ketika Kementerian
Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199
Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor
Barang. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menyesuaikan batas nilai
pembebasan tarif bea masuk atau (de minimis value) yang mulai diberlakukan
per 30 Januari 2020. Dengan diterbitkannya aturan ini, maka pembebasan
tarif bea masuk untuk impor produk barang kiriman melalui e-commerce hanya
diberlakukan kepada produk dengan nilai di bawah Rp40.971/kiriman (kurs
US$1=Rp13.657). Padahal, sebelum aturan ini berlaku, produk barang kiriman
yang bebas bea masuk adalah yang seharga US$75/kiriman atau setara dengan
Rp1,02 juta/kiriman (Tempo.co, 2019).
Drastisnya penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk barang kiriman
tersebut berimplikasi terhadap harga produk yang diimpor menggunakan
metode barang kiriman menjadi lebih mahal. Tidak hanya itu, pemerintah juga
menerapkan kebijakan bahwa pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan
normal atau tidak ada batas ambang bawah. Dengan berlakunya aturan ini,
maka lonjakan harga akan terasa pada produk sepatu, tas dan garmen yang
diimpor melalui jalur barang kiriman. Pasalnya, ketiga produk tersebut selain
dikenai ketentuan de minimis yang baru, juga akan dikenai skema tarif normal
(Bisnis.com, 2019).
Dalam hal ini berdasarkan peraturan tersebut, tarif pajak pertambahan nilai
(PPN) sepatu, tas, dan garmen ditetapkan sebesar 10 persen, dan pajak
penghasilan 7,5 persen - 10 persen. Selanjutnya, untuk bea masuk tas ditetapkan
sebesar 15 persen - 20 persen, sepatu 25 persen – 30 persen dan produk tekstil
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15 persen - 25 persen. Sementara, untuk produk di luar ketiga komoditas itu
akan dikenai penyesuaian tarif, yakni dari awalnya 27,5 persen - 37,5 persen
(bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Pajak Penghasilan (PPh) 20 persen tanpa NPWP,
menjadi 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen dan PPh 0 persen).
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arus modal asing yang masuk ke
Indonesia selama tahun 2020.

B. Arus Modal Asing
Arus modal asing yang digunakan dalam kajian ini adalah arus foreign direct
investment/Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data yang dihimpun
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2020), kinerja realisasi
investasi periode bulan Januari - Juni 2020 PMA memberikan kontribusi
sebesar Rp195,6 triliun atau 48,6 persen dari total capaian PMA dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 269.717 orang (Lihat
Grafik 3.4.1).
Grafik 3.4. Realisasi PMA Periode Januari – Juni 2020.

Sumber: BKPM, 2020.

Grafik 3.4. menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kuartal I-2020,
realisasi investasi pada Kuartal II-2020 mengalami perlambatan sebesar 4,3
persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 200,5 triliun). Salah
satu penyebab perlambatan realisasi PMA pada Kuartal II-2020 terjadi karena
adanya shock di dunia internasional seperti China dan beberapa negara Eropa
akibatnya arus modal dari negara tersebut menjadi tersendat.
Tabel 3.3. Sektor Usaha PMA

No.
Sektor
1 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan
Mesin, dan Peralatannya
2 Listrik, Gas, dan Air
3 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
4 Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran
5 Industri Kimia dan Farmasi
TOTAL

Besaran
Proyek
US$ 2,9 miliar
805
US$ 2,3 miliar
US$ 1,5 miliar
US$ 1,1 miliar

443
693
1.009

US$ 0,9 miliar
US$ 6,0 miliar

1.284
4.234

Sumber: BKPM, 2020, diolah Peneliti (2020).
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Selanjutnya, jika ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa sektor usaha yang
paling banyak menyerap PMA, seperti industri logam dasar, listrik dan gas,
transportasi dan pergudangan, perumahan dan kawasan industri, serta industri
kimia dan farmasi. Data menunjukkan bahwa jika seluruh sektor industri ini
digabung, maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$3,0 miliar atau
43,6 persen dari total PMA (Lihat Tabel 3.4.1). Hal ini juga menunjukkan bahwa
para investor PMA masih optimis untuk berinvestasi di sektor-sektor industri
pengolahan di Indonesia. Kemudian, dalam situasi pandemi ini, BKPM juga turut
menyiapkan strategi guna menjaga iklim investasi di saat pandemi COVID-19.
Setidaknya ada empat strategi, yaitu fasilitasi perusahaan existing yang sudah
beroperasi, fasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi, dan
mendatangkan investasi baru.
Lebih lanjut, dikutip dari Hukumoline.com (2020), di tengah pandemi
COVID-19, Indonesia memanfaatkan momentum atas hengkangnya
perusahaan-perusahaan asing dari RRT dan negara lainnya dengan memfasilitasi
relokasi investasi mereka ke Indonesia. Sebanyak 7 perusahaan asing yang
berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan memastikan
akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Ini adalah hasil dari upaya negosiasi
dan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Total keseluruhan nilai investasi dari 7 perusahaan tersebut mencapai USD850
juta (sekitar Rp11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga
30.000 orang.
Data di atas memberikan kesimpulan bahwa pihak asing masih mempercayai
Indonesia sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan juga
dengan kemampuan mempertahankan peringkat utang luar negeri Indonesia
yang berada pada peringkat BBB/Outlook stabil (investment grade) dari lembaga
pemeringkat kredit internasional Fitch Rating pada 10 Agustus 2020. Adapun
beberapa faktor kunci yang mendukung peringkat tersebut adalah prospek
pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang relatif baik dan beban utang
pemerintah yang relatif rendah (CNNIndonesia, 2020).
Dengan angin segar dari sisi investasi, khususnya investasi asing, maka diharapkan
kontribusi investor asing yang relatif lebih besar dapat menjadi motor penggerak
sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya
oleh pihak swasta nasional. Selain itu, permodalan asing juga diharapkan secara
langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang iklim dunia usaha
dalam negeri.

5. Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja
A. Pasar Kredit
Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pasar kredit perbankan di
Indonesia sepanjang tahun 2020. Dalam teori ekonomi moneter, perbankan
memilki peran penting sebagai lembaga intermediasi. Peran intermediasi
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ini menunjukkan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara dalam
menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana yang kemudian kita
sebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), berperan dalam menyalurkan dana
kepada orang yang membutuhkan dana. Berdasarkan data yang dihimpun dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan DPK
sepanjang tahun 2020 di bank umum (Lihat grafik 3.5.).
Grafik 3.5. Dana Pihak Ketiga Periode Januari – Juli 2020 di Bank Umum
(dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020. Diolah Peneliti, 2020.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, laju
pertumbuhan DPK di bank umum pada bulan Juli 2020 relatif solid di angka
8,53 persen. Angka ini naik dibanding bulan Juni 2020 yang hanya sebesar 7,95
persen. Tingginya kenaikan DPK ini juga dipicu naiknya 4 bank yang berpindah
dari BUKU I ke BUKU II, seperti Bank Royal atau bank digital BCA, PT Bank
Kesejahteraan Ekonomi (BKE), Bank Jago dan PT Bank Neo Commerce
Tbk (BNC), serta 2 Bank berpindah dari BUKU III ke BUKU IV, seperti Bank
Danamon dan Bank Permata.
Terkait dengan laju pertumbuhan kredit, laporan Survei Perbankan Bank
Indonesia (SPI) mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit baru secara
kuartalan (QoQ) pada kuartal II-2020 mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan periode sebelumnya (Kuartal I-2020). Hal ini tercermin dari Saldo
Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru yang menunjukkan sebesar
minus 33,9 persen atau mengalami penurunan dari 23,7 persen pada kuartal
sebelumnya, dan 78,3 persen pada kuartal II-2019 (Grafik 3.6.).
Penurunan pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis kredit, dengan
penurunan terdalam pada jenis kredit investasi yang terindikasi dari penurunan
SBT dari 15,1 persen pada kuartal I-2020 menjadi minus 75,1 persen. Sementara,
pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja juga terindikasi mengalami
penurunan. Hal ini tercermin dari adanya penurunan SBT pada masing-masing
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variabel dari minus 7,6 persen dan 16,7 persen, menjadi minus 68,6 persen dan
minus 19,5 persen (Grafik 3.6).
Grafik 3.6. (Kanan) Pertumbuhan Kredit Baru dan N.3.2 (Kiri) Pertumbuhan
Kredit Baru Per Jenis Kredit Periode 2017 – Kuartal II-2020

Sumber: SPI Bank Indonesia, 2020.

Kendati mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun Bank Indonesia
(BI) memperkirakan bahwa pada kuartal III-2020 kredit baru akan tumbuh lebih
tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, namun tidak setinggi periode yang
sama tahun sebelumnya. Prakiraan pertumbuhan tersebut mengindikasikan
perbaikan kinerja pembiayaan pada kuartal III-2020 pasca penurunan signifikan
pada kuartal II2020, seiring dengan pelonggaran kebijakan PSBB, meskipun
relatif terbatas jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk
mendukung hal tersebut, maka BI memberikan beberapa aspek kebijakan
penyaluran kredit yang akan diperlonggar pada kuartal III-2020. Diantaranya
berupa plafon kredit, agunan, dan jangka waktu kredit. Di sisi lain, premi kredit
berisiko dan perjanjian kredit diprakirakan lebih ketat pada kuartal III-2020.

B. Pasar Tenaga Kerja
Secara tren, pada periode tahun 2009-2019 menunjukkan penurunan jumlah
pengangguran terbuka Indonesia (open unemployment) yang cukup signifikan,
khususnya dari tahun 2009 menuju tahun 2012. Selanjutnya, secara umum
dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu indikator untuk mengukur
tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, menunjukkan
penurunan dari 5,01 persen menjadi 4,99 persen pada bulan Februari 2020. Hal
ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur
(BPS, 2020). Lihat Grafik 3.7. berikut.
Grafik 3.7. Pengangguran Terbuka

Sumber: CEIC, 2019.

Kendati sudah menunjukkan adanya perbaikan, namun pada tahun 2020 pasar
tenaga kerja di Indonesia cukup mengalami gejolak yang cukup hebat. Hal ini
disebabkan oleh penyebaran COVID-19 yang cukup massif, yang membuat
52

Kebebasan Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Bukti dari Indonesia

pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan kebijakan PSBB. Kebijakan
PSBB secara tidak langsung memengaruhi kinerja perusahaan karena aktivitas
terkait proses produksi dan distribusi menjadi terganggu.
Di sisi lain, daya beli masyarakat saat ini juga sedang terpuruk sebagaimana
yang sudah dijelaskan pada bagian inflasi dalam kajian ini. Akibat melemahnya
daya beli masyarakat membuat kinerja berbagai sektor usaha pun terdampak,
salah satunya dengan adanya penurunan penjualan yang berimbas kepada
keterbatasan cadangan kas perusahan. Oleh karena itu, sektor usaha melakukan
beberapa penyesuaian sebagai strategi untuk bertahan di masa pandemi,
diantaranya adalah mengurangi pengeluaran dan biaya, baik dari sisi utilitas dan
sisi tenaga kerja.
Dikutip dari LPEM UI (2020), dari bulan April sampai dengan Juli 2020, tercatat
sebanyak 3,5 juta pekerja (di luar jumlah pekerja formal dan informal terdampak)
terdampak COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 1,1
juta pekerja di antaranya merupakan pekerja formal yang dirumahkan dan 300
ribu pekerja formal yang terkena PHK. Tidak hanya pekerja formal, para pekerja
informal juga ikut terkena dampaknya. Tercatat lebih dari 600 ribu pekerja
informal terdampak COVID-19 dari total keseluruhan pekerja terdampak.
Maka, secara total pekerja formal dan informal terdampak COVID-19 adalah
sebanyak 2,15 juta.

6. Tingkat Kemudahan Berbisnis
Bagian ini akan memberikan potret tentang indek kemudahan berbisnis di
Indonesia dengan merujuk pada data Ease of Doing Business (EODB) selama
tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190
negara yang diteliti. Salah satu penyebab rendahnya skor EODB Indonesia
adalah persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan
bagi pelaku usaha untuk berinvestasi (World Bank, 2020). Selain itu, senada
dengan temuan di atas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
juga menilai bahwa ketidakpastian hukum dan berbelitnya birokrasi di Indonesia
menyebabkan kinerja investasi terus menurun dari tahun ke tahun. Imbasnya,
pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan kontribusinya terhadap produk
domestik bruto juga kian rendah (TII, 2020).
Dari 10 indikator, Indonesia perlu memperbaiki 5 indikator disebabkan peringkat
masing-masing aspek yang masih cukup jauh jika dibandingkan dengan negara
lainnya. Kelima indikator tersebut, yaitu (1) memulai usaha; (2) berdagang lintas
batas; (3) berurusan dengan ijin konstruksi; (4) menegakkan kontrak, serta (5)
membayar pajak. Sejumlah indikator tersebut merupakan faktor-faktor penentu
yang memengaruhi investasi pada industri dan usaha di Indonesia.
Untuk sektor manufaktur, salah satu aspek yang cukup berpengaruh adalah
dealing with construction permits. Aspek ini memperoleh skor DB yang rendah
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pada penilaian EODB tahun 2020, yaitu 66,8 dari kisaran 0 - 100. Indikator
dealing with construction permits diukur berdasarkan jumlah prosedur, waktu
(hari), biaya (% dari nilai gudang atau warehouse), dan indeks kontrol kualitas
bangunan (0 - 15).
Berdasarkan tabel di bawah ini, khusus pembangunan usaha di Jakarta, jumlah
prosedur aspek ini cukup banyak, yaitu 18, dan melebihi jumlah prosedur negara
lainnya. Terlebih waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin konstruksi di
Indonesia juga cukup panjang jika dibandingkan dengan waktu rata-rata negara
lain, yaitu 191 hari. Namun, indeks kontrol kualitas bangunan di Indonesia
mendapatkan penilaian yang cukup baik, yaitu 14.0, di mana angka tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik, serta
OECD high income dengan indeks masing-masing sebesar 9,4 dan 11,6.
Kondisi tersebut juga tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang
mengatur investasi dan kebebasan berusaha di Indonesia, baik di level pusat
maupun daerah. Di sisi lain, regulasi yang gemuk dan tumpang tindih juga
menyebabkan kebijakan menghasilkan peraturan yang tidak kondusif untuk
kebebasan ekonomi, termasuk dalam hal memulai dan menjalankan usaha,
serta berinvestasi di sektor ekonomi tertentu. Hal ini juga secara langsung
maupun tidak langsung berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan daya
saing Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, salah satu cara yang telah dilakukan
Indonesia adalah melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja. Meskipun berpolemik, UU ini mendapatkan reaksi positif dari
pasar, seiring sinyal dukungan untuk kebebasan ekonomi di Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan tinjauan atas data-data di atas, TII memberikan beberapa
kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
1.

Kapasitas pemerintah yang diukur dari aktivitas konsumsi sepanjang
tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keterlibatan rumah tangga atau individu dalam aktivitas ekonomi pada
tahun 2020 sedikit mengecil. Dari sisi investasi, pemerintah dapat dikatakan
sudah lebih terbuka untuk melibatkan peran swasta dalam setiap proyek
pemerintah melalui skema kerjasama PPP/KPBU.
Oleh sebab itu, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong
kontribusi konsumsi rumah tangga adalah dengan mengembalikan kemampuan daya beli masyarakat. Misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
meningkatkan jumlah atau besaran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak yang sudah ada supaya masyarakat dapat lebih banyak membelanjakan uangnya. Kemudian, terkait dengan peningkatan investasi swasta,
pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah harus membuka iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam
skema kerja sama PPP/KPBU. Dengan demikian, kontribusi sektor swasta
dalam pembangunan ekonomi akan semakin meningkat.
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Aspek hak kepemilikan khususnya terkait hak cipta, menunjukkan bahwa
aspek regulasi di Indonesia masih mengalami beberapa kelemahan. Kendati demikian, sepanjang masa pandemi COVID-19, berdasarkan catatan
Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan adanya peningkatan yang
pesat untuk permohonan terhadap perlindungan HKI.
Alternatif kebijakan dalam aspek kepemilikan individu yang dapat dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) (KemenkumHAM) ke depannya adalah dengan memberikan stimulus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan hak cipta, merek, dan kepemilikan lainnya. Merek dagang saat ini
menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah kekuatan bagi pelaku usaha
untuk berkompetisi di pasar. Selain itu, dengan legalnya kepemilikan atas
merek dagang ini, pelaku UMKM dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan mengimpor. Perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa
menjadi salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia
industri.
Di tengah pandemi COVID-19, laju inflasi berada di bawah kisaran 2 persen. Capaian ini cukup mengkhawatirkan mengingat sepanjang tahun 2020
Indonesia justru mengalami deflasi secara MoM dalam kurun waktu yang
cukup lama yakni sekitar 3-4 bulan. Disinyalir hal ini disebabkan adanya
tren pelemahan daya beli yang akan terus berlanjut setidaknya dalam beberapa bulan kedepan.
Untuk itu, alternatif kebijakan pemerintah ke depannya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dan Nasional untuk menjaga harga-harga kebutuhan
pokok dipasar agar tetap terjaga dan juga penting untuk mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat untuk mencapai
inflasi wajar +/-3,5 persen secara tahunan.
2. Terkait perdagangan internasional pada tahun 2020, pemerintah
menunjukkan adanya sikap yang proteksionis khususnya dengan adanya
penyesuaian batas nilai pembebasan tarif bea masuk yang mulai diberlakukan
per 30 Januari 2020 lalu. Pembebasan tarif bea masuk untuk impor
produk barang kiriman melalui e-commerce hanya diberlakukan kepada
produk dengan nilai di bawah Rp40.971/kiriman (kurs US$1=Rp13.657).
Kemudian, juga adanya kenaikan PPn dan juga bea masuk untuk barangbarang, seperti tas, sepatu, dan garmen.
Lebih lanjut, dari arus modal asing menunjukkan bahwa di tengah pandemi menunjukkan adanya perlambatan pada Kuartal II-2020 dibandingkan
dengan Kuartal I-2020. Kendati demikian, di tengah pandemi COVID-19,
Indonesia mendapatkan berkah karena sebanyak 7 perusahaan asing yang
berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan akan
merelokasi usahanya ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mempertahankan peringkat utang luar negeri Indonesia yang berada pada peringkat BBB/Outlook stabil (investment grade).
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Alternatif kebijakan ke depannya, pemerintah, khususnya Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), juga harus mulai menarik investasi
asing yang memiliki orientasi ekspor. Misalnya, dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membuat pernjanjian kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, khususnya kerjasama
dalam bidang investasi yang berorientasi ekspor. Selain itu, BKPM dan
Kemenlu juga dapat membuka pasar bagi barang-barang Indonesia untuk
diekspor ke negara tersebut. Lebih jauh, BKPM juga dapat berkoordinasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat iklim investasi
yang kondusif bagi para investor. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya
akan menerima investasi dan membayar repatriasi pendapatan investasi
asing kepada pihak asing lagi, namun juga dapat mendapatkan pendapatan
dari hasil penjualan ekspor barang-barang dan jasa yang dijual.
Indikator akses kepada kredit menunjukkan bahwa DPK di perbankan Indonesia mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19. Terkait
dengan laju pertumbuhan kredit, laporan SPI mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit baru secara kuartalan (QoQ) pada kuartal II-2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Kuartal
I-2020). Penurunan pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis
kredit, dengan penurunan terdalam pada jenis kredit investasi. Selain itu,
pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja juga terindikasi mengalami penurunan.
Lebih lanjut, pasar tenaga kerja secara umum dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan pada bulan Februari 2020.
Meskipun ada perbaikan, namun pada tahun 2020 pasar tenaga kerja di
Indonesia cukup mengalami gejolak yang cukup hebat akibat COVID-19.
Secara total pekerja formal dan informal terdampak COVID-19 adalah sebanyak 2,15 juta.
Kenaikan DPK seharusnya berimbas ke likuiditas di perbankan yang cukup
melimpah. Namun, karena pandemi COVID-19 membuat pihak perbankan
menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya ke masyarakat.
Hal ini membuat laju pertumbuhan kredit pun jadi melambat. Oleh karena
itu, alternatif kebijakan untuk mendorong kredit di tengah pandemi COVID-19 dapat dilakukan pemerintah, khususnya BI dan OJK, untuk dapat
memberikan credit guarantee kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat. Dengan demikian, persialan credit crunch tidak terjadi
dan masyarakat dapat mengakses kredit ke perbankan lebih mudah.
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menempati urutan ke-73 dari
190 negara yang diteliti. Salah satu penyebab rendahnya skor EODB Indonesia adalah persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Ketidakpastian hukum
dan berbelitnya birokrasi di Indonesia menyebabkan kinerja investasi terus
menurun dari tahun ke tahun. Imbasnya, pertumbuhan sektor manufaktur melambat dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto juga kian
rendah.
Inisiatif pemerintah untuk membuat omnibus law Undang-undang (UU)
Cipta Kerja patut diapresiasi untuk menyelesaikan persoalan di atas. UU ini
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juga diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat yang ada, lewat peraturan yang sinkron dan proses
yang sederhana dan akuntabel, serta penegakan hukum berdasarkan regulasi yang relevan dan efektif oleh Pemerintah, baik di tataran pusat maupun
daerah.
Dengan Indonesia kompetitif di pasar global, maka investasi akan datang.
Ketika investasi datang, maka putaran berikutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ketika lapangan pekerjaan tercipta, maka
penduduk Indonesia kini memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk
membawanya kepada akses pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang
lebih baik. Dengan demikian, hal ini juga berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan. Terakhir, secara makro, efek domino tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, UU ini juga perlu dimaknai sebagai kerja sama antara semua pihak untuk sama-sama membawa Indonesia naik kelas dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Sebagai penutup, kebebasan ekonomi di Indonesia masih terbilang ‘cukup
moderat’. Hal ini ditandai dengan partisipasi sektor swasta, khususnya
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KBPU/PPP.
Oleh sebab itu, ke depannya kebebasan ekonomi di Indonesia diharapkan
dapat meningkat lebih baik seiring dengan meredanya pandemi COVID-19,
yang diharapkan juga dapat menurunkan peran pemerintah dalam ekonomi
dan membuka kesempatan yang lebih luas untuk peran individu dalam ekonomi.
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PADA MASA KRISIS
Nopitri Wahyuni

Indonesia di Ujung Tanduk Krisis Ekonomi
Telah kurang lebih 9 bulan, pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) belum juga menemui akhir. Bencana kesehatan ini
menjadi momok bagi seluruh penduduk dunia. Ketika setiap dari
kita merasa was-was dengan tingkat penyebaran pandemi yang
sulit terkendali, pada saat yang sama, kelabu krisis ekonomi yang
harus dihadapi di berbagai negara telah menghantui. Potret krisis
tersebut semakin kentara seiring pertumbuhan ekonomi yang
menurun, kerentanan tenaga kerja, maupun tekanan sosial lain yang
mencekik. Bahkan, dalam jangka panjang, jika krisis ini tidak dikelola
dengan baik, akan berisiko untuk meningkatkan angka kemiskinan,
menciptakan situasi tingginya angka pengangguran berkepanjangan
dan menekan potensi-potensi pertumbuhan. Bukan hanya secara
domestik atau regional, tetapi juga secara global.
Tidak terkecuali di Indonesia. Luka ekonomi yang harus diderita
negara ini juga mengerikan. Secara sosio-ekonomi, tidak dapat
diabaikan bahwa krisis yang terjadi harus menimbulkan dampak
yang tidak proporsional kepada kelompok miskin dan rentan miskin di
berbagai provinsi. Perlu diketahui pula, hampir 70 persen penduduk
Indonesia merupakan kelompok miskin maupun rentan miskin dan
duduk bertengger di deretan negara-negara dengan penduduk
miskin tertinggi di regional Asia Tenggara. Hanya sedikit di bawah
Laos dan Papua Nugini, Indonesia memperlihatkan potret kelompok
masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan secara sosio-ekonomi.
Hal tersebut diketahui dengan menilik grafik berikut.
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Grafik 4.1 Sebaran Populasi Penduduk Berdasarkan Pendapatan di Asia
Tenggara

Sumber: World Bank (dalam Siyaranamual, 2020).

Dengan kondisi di atas, proyeksi tingkat kemiskinan akibat krisis seiring waktu
semakin menukik. Berbagai studi dilakukan untuk menganalisis dampak
COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, seperti yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan, menunjukkan adanya pertambahan jumlah
penduduk miskin dengan rentang 1,15 juta sampai 3,78 juta penduduk, dengan
persentase tingkat kemiskinan yang naik 0,44 hingga 1,41 persen. Kemudian,
studi lain dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa setidaktidaknya penduduk miskin akan bertambah 6,9 juta sampai 9,6 juta orang
dengan persentase kemiskinan yang naik 2,6 sampai 3,6 persen. Selain itu,
studi dari The Smeru Research Institute juga menunjukkan data yang tak jauh
berbeda, yakni jumlah penduduk miskin akan bertambah 1,3 juta orang pada
batas bawah hingga 8,4 juta orang di batas atas. Artinya, setidak-tidaknya
terdapat kenaikan angka kemiskinan 0,44 persen hingga 3,2 persen dari tahun
2019 yang mencapai 9,22 persen.
Tabel 4.1. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Akibat COVID-19 di Indonesia

Kementerian Keuangan
Smeru Research Institute
Asian Development Bank

Batas Bawah
+0,44 persen
+1,16 juta orang
+0,56 persen
+1,3 juta orang
+2,6 persen
+6,9 juta orang

Batas Atas
+1,41 persen
+3,78 juta orang
+3,2 persen
+8,4 juta orang
+3,6 persen
+9,6 juta orang

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Penambahan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari perlambatan
perekonomian di Indonesia. Banyak industri yang menjadi penyedia lapangan
kerja harus berjibaku dengan krisis ekonomi yang terjadi. Catatan dari
Kementerian Ketenagakerjaan (2020), sekurang-kurangnya 15,6 persen
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tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2020) pun menyoroti dampak
pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut kepada pekerja sektor informal
maupun para pekerja harian. Pada akhirnya, banyak rumah tangga menghadapi
situasi pelik, baik kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan.
Gambaran di atas pun lekas tak mengaburkan bagaimana peranan kebijakan
fiskal dalam bentuk jaring pengaman sosial diformulasi untuk merespons
dampak sosio-ekonomi di atas. Kemiskinan merupakan kabar buruk bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bukan hanya sebab mereka
memiliki tekanan lebih berat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tercekik
dengan pengeluaran bahkan harus bergantung dengan pinjaman, tetapi juga
tanggungan anggota keluarga maupun tertundanya akses layanan dasar
memperburuk situasi tersebut di masa krisis (Hoelscher, Alexander & Scholz,
2009).
Skenario lain yang perlu diperhatikan adalah terhambatnya akses tersebut
menyebabkan risiko gizi buruk pada anak hingga 50 persen pada rentang waktu
6 (enam) bulan pandemi juga telah menyebabkan kematian anak (Roberton dkk,
2020). Sebuah penelitian lain pun memperkuat argumentasi bahwa selain krisis
kesehatan, COVID-19 juga menimbulkan dampak serius terhadap kemiskinan
bagi anak-anak rentan dan keluarganya. Selain harus berjibaku dengan
risiko kehilangan pendapatan, mereka pun harus tetap berupaya memenuhi
kebutuhan dasar sehari-hari seiring semakin bekurangnya pasokan pangan dan
gizi sehat (Wong, Kabore & Munzara, 2020).
Perlu diketahui pula bahwa konsentrasi kemiskinan masih terpusat pada anakanak dan lansia. Selain itu, perempuan lebih rentan miskin ketimbang lakilaki di seluruh umur di Indonesia (OECD, 2019). Sayangnya, anak-anak dari
keluarga miskin dan rentan masih banyak yang belum tercakup dalam manfaat
layanan kebutuhan dasar ketimbang anak-anak dari kelompok masyarakat
berpendapatan menengah ke atas, yang akhirnya memengaruhi perkembangan
kognitif dan fisik. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
pada Maret 2016, angka kemiskinan anak di Indonesia pada tahun 2016
mencapai 13,31 persen, serta menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan
kelompok umur lainnya, seperti remaja maupun orang dewasa usia produktif
(Badan Pusat Statistik, 2017). Kemiskinan tersebut pada akhirnya membuat
anak terkendala mendapatkan fasilitas rumah tinggal layak, pendidikan dasar,
maupun kebutuhan pangan yang bergizi.
Tantangan kebijakan jaring pengaman sosial untuk merespons dampak tersebut
menjadi persoalan penting. Berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan
bahwa kebijakan fiskal dan paket stimulus yang responsif amat dibutuhkan
untuk menangani dampak krisis, terutama melalui jaring pengaman sosial yang
cepat dan memiliki cakupan luas. Jaring pengaman sosial di sini berfungsi luas
mulai dari memenuhi hak asasi manusia untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, membangun
masyarakat, hingga berperan penting melindungi individu dalam masa sulit
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(Townsend, 2009). Kesempatan pendapatan yang hilang dan tidak adanya
pengganti dari pendapatan tersebut, membuat rumah tangga akan berhadapan
dengan kehilangan sumber daya pangan, pendidikan dan kesehatan. Hal
tersebut tentunya amat sulit dihadapi oleh kelompok miskin yang dalam banyak
kasus pun memiliki tingkat menghadapi krisis (coping) yang rendah (Barrientos
& Hulme, 2008).
Melihat situasi di atas, selain membantu individu melakukan konsumsi sepanjang
siklus hidup, jaring pengaman sosial pun dapat memfasilitasi mobilitas dalam
pasar kerja pada saat gejolak makroekonomi, mendorong formasi modal manusia
untuk pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas ekonomi (Prasad & Gerecke,
2010). Untuk mewujudkan hal tersebut, jaring pengaman sosial bukan hanya
diformulasi untuk merespons kebutuhan masyarakat secara reaktif, tetapi
juga harus dikemas dalam bentuk jaring pengaman sosial yang sesuai konteks
persiapan masa krisis dan kebijakan sosial yang lebih baik.
Untuk melihat berbagai konteks di atas, studi ini ingin melihat konteks kerentanan
keluarga di Indonesia pada masa pandemi, terutama pada perempuan dan anak,
serta bagaimana jaring pengaman sosial dapat menjadi formulasi yang tepat
untuk mengurangi kerentanan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan
analisis kebijakan dengan menelaah data-data sekunder terkait dengan
kebijakan jaring pengaman sosial pada masa COVID-19 dengan rentang dari
bulan April sampai Oktober 2020. Fokus dari kebijakan pengaman sosial yang
akan dibahas ialah terkait dengan penerima manfaat anak dan perempuan, baik
melalui mekanisme bantuan langsung tunai tanpa syarat, maupun bantuan
tunai bersyarat, serta program sosial terkait lainnya.

Isu-Isu Definitif Terkait Kerentanan Keluarga di Indonesia
Pandemi COVID-19 merupakan kabar buruk bagi situasi sosio-ekonomi
keluarga. Secara tak proporsional, krisis yang dihasilkan menghantam keluarga
dengan status sosio-ekonomi rendah. Disrupsi produktivitas ekonomi dan
mobilitas pekerja akibat pembatasan sosial, penutupan interaksi secara fisik
oleh sekolah dan lembaga pendidikan lain, penutupan layanan kesehatan dan
sosial, serta isu-isu lain membuat rumah tangga mengalami kerentanan yang
tak mudah. Keterbatasan-keterbatasan di atas pada akhirnya menghambat
aktivitas ekonomi sehari-hari yang berdampak terhadap terganggunya
pendapatan maupun kehilangan pekerjaan, adanya penambahan beban
pekerjaan perawatan (care work) di rumah, tertundanya layanan dan lain-lain.
Tulisan ini menyoroti isu kerentanan yang harus dihadapi oleh perempuan dan
anak pada masa krisis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS (2019),
kondisi status sosio-ekonomi perempuan masih jauh lebih rendah ketimbang
laki-laki dengan rentang tahun 2015-2019. Secara keseluruhan dibandingkan
total populasi, perempuan miskin di Indonesia pada tahun 2019 menyentuh
angka 12,8 juta jiwa di seluruh provinsi, dibandingkan laki-laki yang mencapai
12,3 juta jiwa. Pada situasi pandemi, perempuan yang mengalami kerentanan
di atas pun harus menghadapi berbagai konsekuensi dari pembatasan aktivitas
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sosial dan ekonomi, baik lingkup kesehatan, pendidikan dan partisipasi dalam
ekonomi.
Pada aspek kesehatan, terdapat perbedaan akses layanan terhadap kesehatan
antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data dari studi yang dilakukan
oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2020, persentase
perempuan yang mampu mengakses layanan rumah sakit hanya berkisar 6,7
persen, sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki yang duduk pada angka 7
persen. Pada saat yang sama pula, perempuan dan anak perempuan memiliki
tanggung jawab terhadap perawatan kesehatan keluarga. Masih dalam sosial
budaya di berbagai negara, perawatan kesehatan terhadap anggota keluarga,
terutama pada anak dan lanjut usia, diserahkan kepada perempuan dan anak
perempuan (de Paz dkk, 2020). Hal tersebut akan menyulitkan bagi keluarga
dengan status sosio-ekonomi rendah pada masa pandemi. Apalagi, ketika
kebutuhan akan perawatan kesehatan semakin bertambah akibat adanya
penerapan protokol kesehatan secara ketat juga telah berujung pada tidak
terpenuhinya sumber daya kesehatan yang memadai.
Masih pada aspek kesehatan, Susenas (2019) pun menyibak sisi lain dari
penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Saat ini, isu jaminan kesehatan yang
dimiliki perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Secara keseluruhan
penduduk di Indonesia, sekitar 29,83 persen penduduk yang belum tercakup
dalam jaminan kesehatan satu pun. Dari sekian angka tersebut, sekitar 30,23
persen dari populasi perempuan tak memiliki jaminan kesehatan. Kemudian,
perempuan berstatus sosio-ekonomi rendah yang tidak memiliki jaminan
kesehatan masih berjumlah sekitar 4,81 juta jiwa atau berada pada angka 36,03
persen. Implikasi serius dari rendahnya cakupan jaminan kesehatan tersebut
juga berkonsekuensi pada masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka
kematian bayi (AKB).
Persoalan kesehatan reproduksi di atas pun diperkuat dengan sebuah artikel
jurnal yang membahas pengaruh tidak langsung (indirect effects) COVID-19
terhadap kematian ibu. Berdasarkan studi yang dapat diperoleh di The Lancet
Global Health (2020), adanya gangguan atau disrupsi terhadap kesehatan dan
menurunnya akses terhadap ketersediaan pangan akan berdampak terhadap
tingginya AKI dan AKB (Roberton dkk, 2020). Hal ini dapat dikonfirmasi dengan
studi yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) di Indonesia, yang menyebutkan
bahwa pandemi mengakibatkan banyak aktivitas pemeriksaan kehamilan
(antenatal care) dan anak balita mengalami penurunan. Selain itu, banyak
perempuan pun menunda berbagai kunjungan disertai pembatasan layanan di
sebagian besar fasilitas kesehatan primer, baik rumah sakit dan pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas), yang akhirnya berdampak terhadap kualitas layanan
kesehatan ibu dan anak.
Selain aspek kesehatan, partisipasi sosial dan ekonomi pun menjadi sosial.
Perlu diketahui bahwa konteks keluarga di Indonesia sangat beragam. Jika kita
menengok lebih dalam, tantangan di tingkat rumah tangga juga harus memotret
kondisi perempuan kepala keluarga yang juga mendapatkan imbas dari krisis
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pandemi. Pada tahun 2019, Susenas memaparkan persentase perempuan
kepala keluarga di Indonesia kurang lebih berada pada angka 15 persen dari
total rumah tangga di Indonesia. Secara angka, terdapat 11 juta rumah tangga
di Indonesia memang dikepalai perempuan. Namun, hal yang perlu menjadi
catatan pada aspek ini adalah sebagian besar dari perempuan kepala keluarga
tersebut berada pada situasi sosio-ekonomi yang amat rentan.
Temuan lain yang diungkap oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia
di atas, perempuan kepala keluarga memiliki beberapa tantangan besar, baik
pada kebutuhan pendidikan anak maupun beban perawatan lain. Misalnya, 2,5
juta perempuan kepala keluarga masih harus menghidupi anak yang tengah
menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD), kemudian 5 juta lainnya memiliki
tanggung jawab perawatan anggota keluarga yang sudah lanjut usia, serta 1 dari
2 rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan pun masih merawat anggota
keluarganya yang termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas.
Dengan tanggung jawab di atas, kondisi kesejahteraan rumah tangga yang
dikepalai perempuan masih amat rendah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut
diungkap dalam studi oleh Brown, Ravallion dan Walle (2020), yang
menyebutkan bahwa rumah tangga dengan karakteristik tersebut harus
menghadapi tantangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketidaklayakan
tempat tinggal maupun konsekuensi lain yang tak dapat diabaikan. Apalagi,
studi dari Setyonaluri dan Samudra (2020) juga menambahkan bahwa pada
saat pandemi, perempuan kepala keluarga secara bersamaan harus menghidupi
ekonomi keluarga, melakukan pekerjaan rumah tangga, mendampingi
pendidikan anak yang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta melakukan
perawatan anggota keluarga lain.
Implikasi krusial dari situasi di atas adalah terkait dengan partisipasi perempuan
miskin dalam ekonomi yang semakin runyam. Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) pada bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi perempuan pada angkatan kerja (TPAK) masih berada angka 54,56
persen di bawah laki-laki yang mencapai 83,82 persen. Memang tidak dapat
diabaikan bahwa beban perawatan yang banyak bertumpu pada perempuan
mengakibatkan mereka memiliki kesulitan untuk bekerja. Pada akhirnya,
banyak perempuan harus memilih untuk beraktivitas secara informal seperti
yang dipaparkan oleh data Sakernas tahun 2020, bahwa setidaknya 43,04
persen perempuan masih berada pada sektor informal.
Permasalahannya, sektor pekerjaan informal merupakan sektor dengan
kerentanan amat tinggi pada masa pandemi. Selain bergantung dengan sistem
upah harian yang dekat sekali dengan risiko penurunan pendapatan, sektor
tersebut pun amat minim dengan sistem jaring pengaman sosial, baik jaminan
sosial ketenagakerjaan, kesehatan maupun program sosial lainnya. Hal inilah
yang membuat kerentanan keluarga menjadi amat kompleks di Indonesia,
sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang menyentuh aspek-aspek
di atas.

Indonesia 2020 – Nopitri Wahyuni

65

Tren Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Indonesia
pada Masa Krisis
Secara umum, kebijakan jaring pengaman sosial mencakup skema jaminan
sosial dan bantuan sosial yang melindungi masyarakat dari krisis ekonomi
maupun risiko lainnya. Berdasarkan International Monetary Fund, definisi
dari jaring pengaman sosial meliputi manfaat santunan sakit dan kematian,
bantuan untuk anak dan keluarga, manfaat bagi penganggur (unemployement
benefits), jaminan pensiun, serta secara keseluruhan dapat berbentuk subsidi,
dana hibah, maupun program sosial lainnyak yang terpisah dari pengeluaran di
bidang pendidikan maupun kesehatan (Prasad & Gerecke, 2010). Kebutuhan
akan jaring pengaman sosial tersebut bersifat universal dan diformulasi
dalam berbagai skema dan layanan untuk mengurangi risiko-risiko sosial dan
mengurangi kemiskinan (Hoelscher, Alexander & Scholz, 2009).
International Labour Organization (ILO) secara spesifik menjabarkan jaring
pengaman sosial sebagai segala ukuran untuk menyediakan manfaat, baik tunai
maupun dalam bentuk lainnya (in-kind) untuk memastikan perlindungan bagi
penerima manfaatnya. Perlindungan yang dimaksud adalah menurunannya
pendapatan (ketidakcukupan) disebabkan oleh penyakit, disabilitas, kehamilan,
kecelakaan kerja, pengangguran, usia lanjut, atau kematian pada anggota
keluarga. Selain itu, tujuan dari jaring pengaman sosial juga diharapkan dapat
membantu penerima manfaat untuk mendapatkan akses yang lebih terhadap
layanan kesehatan, mendorong program sosial untuk keluarga (family-based
policy), terutama bagi anak dan orang dewasa dependen, serta mengurangi
kemiskinan dan eksklusi sosial secara umum (ILO, 2009).
Tabel 4.2. Konteks Jaring Pengaman Sosial
pada Masa Krisis COVID-19 di Indonesia

Jangka Waktu - Jangka pendek (short term)

Tipe Jaring
Pengaman Sosial

Instrumen
Jaring Pengaman Sosial

Protektif
1. Bantuan sosial reguler (Program
(Bantuan Sosial)
Keluarga Harapan, Bantuan Pangan
Non-Tunai, dll)
2. Bantuan sosial non-reguler (Bantuan
Sosial Tunai, Bantuan Sosial Sembako,
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dll)
3. Skema lain (Diskon listrik, dll)
Preventif
1. Unemployment benefit melalui pro(Jaminan sosial
gram Kartu Pra Kerja
dan mekanisme 2. Jaminan kesehatan nasional
diversifikasi lain) 3. Santunan kematian
4. Bantuan tunai bagi pegawai (Subsidi
Gaji bagi Pekerja Formal)
Promotif
(Kesempatan
Ekonomi)

1. Bantuan tunai bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) (Banpres
Produktif UMKM)
2. Program Padat Karya (PPK)
3. Akses atau relaksasi kredit bagi UMKM

Peran
dalam Krisis

Perlindungan responsif, menekan risiko kemiskinan dan
mendorong strategi
beradaptasi terhadap krisis (coping
strategies)

Mendorong resiliensi
melalui kesempatan
ekonomi dan meningkatkan ketahanan keluarga

Sumber: Kerangka oleh Davies & McGregor (2009), diolah dari berbagai sumber.
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Sepanjang pandemi bergejolak, Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan
anggaran jaring pengaman sosial sebagai respons mitigasi dampak sosio-ekonomi
COVID-19. Kementerian Keuangan pada bulan April 2020 mengungkapkan
bahwa anggaran jaring pengaman sosial mencapai Rp110 triliun yang mencakup
pembiayaan untuk berbagai program, mulai dari Program Keluarga Harapan,
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai, dan berbagai
insentif lainnya. Kemudian, anggaran jaring pengaman sosial bertambah
Rp93,9 triliun menjadi Rp203,9 triliun seiring terdapat pertambahan alokasi
anggaran penanganan COVID-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2020. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun 2020. Terdapat peningkatan kurang lebih 85,36 persen
sejak alokasi untuk jaring pengaman sosial dianggarkan tepat pandemi tengah
bergejolak pertama kali. Berikut grafik yang menunjukkan alokasi anggaran
jaring pengaman sosial yang ditetapkan oleh pemerintah di masa pandemi.
Grafik 4.2. Alokasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial Responsif COVID-19

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Selain penambahan alokasi tersebut, terdapat pula penambahan cakupan
penerima manfaat jaring pengaman sosial mulai dari bulan April sampai
Desember 2020. Beberapa program tersebut: Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) atau Program Sembako mengalami peningkatan penerima
manfaat dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, PKH pun mengalami peningkatan dari 9,2 juta menjadi 10 juta
KPM. Lebih lanjut, Bantuan Subsidi Listrik pun ditujukan kepada 31,2 juta
KPM; bantuan sosial tunai (BST) Non-Jabodetabek ditujukan kepada 9
juta KPM yang tidak termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS); Bantuan Sosial Sembako (BSS) Jabodetabek ditujukan kepada 1,3
juta KPM; BST Dana Desa ditujukan kepada 11 juta KPM; serta Kartu Prakerja
ditujukan kepada 20 juta penerima manfaat. Dari sekian jenis tersebut, bagian
berikut akan membahas program jaring pengaman sosial yang secara spesifik
menyentuh aspek kerentanan keluarga, terutama anak dan perempuan.
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Jaring Pengaman Sosial untuk Mengurangi Kerentanan
Keluarga dan Implikasinya
Program pertama yang memiliki perhatian terhadap kerentanan keluarga
adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Secara spesifik, PKH diatur dalam
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan (Permensos 1/2018). Program ini masuk ke dalam kategori
conditional cash transfer (bantuan tunai bersyarat) kepada rumah tangga
berpendapatan rendah (miskin dan rentan) yang telah terdaftar dalam DTKS.
Tujuan dari pemberian PKH tersebut adalah untuk memperbaiki taraf hidup
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan
pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku
dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan yang telah tersebut di atas;
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta mengenalkan manfaat produk
dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Perlu diketahui bahwa PKH pun menyentuh aspek perempuan dan anak.
Komponen yang termasuk ke dalam akses layanan pendidikan mencakup
bantuan tunai untuk anak dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah
atas sederajat (SD-SMA sederajat). Komponen tersebut dibutuhkan untuk
mewadahi kebutuhan dasar dalam menjalani proses PJJ bagi anak-anak KPM
PKH pada masa COVID-19. Sedangkan, pada komponen kesehatan, program
tersebut pun mengakomodasi kebutuhan ibu hamil dan pemenuhan gizi balita
seiring banyaknya layanan reproduktif yang banyak tertunda. Selain itu, PKH
juga mendorong pemenuhan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang
disabilitas. Dalam konteks krisis, program ini amat dibutuhkan untuk mengurangi
kerentanan yang dialami dalam keluarga.
Selanjutnya, program bantuan sosial yang memiliki peranan signifikan adalah
BPNT yang lebih banyak dikenal dengan Program Sembako. Program ini
diatur dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan
Pangan Non-Tunai dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran pada aspek
kebutuhan pangan dan memberikan bantuan pangan dengan gizi seimbang
kepada KPM BPNT. Mekanisme persyaratan program ini diintegrasikan dengan
KPM yang telah tercantum dalam program pemberdayaan yang terhimpun
dalam DTKS, atau dengan kata lain, KPM BPNT diutamakan untuk peserta
PKH. Untuk penyaluran di lapangan, kriteria lokasi BPNT harus terhubung
dengan jaringan internet, serta memiliki e-warong (Elektronik Warung Gotong
Royong) yang akan bekerja sama dengan bank penyalur dan menjadi tempat
penarikan bantuan sosial tersebut. Pada situasi krisis, adanya prioritas untuk
mendorong kebutuhan pangan (food security) melalui penyaluran bantuan
pangan, termasuk nutrisi bagi anak dan perempuan, sangat dibutuhkan sebagai
suplai nutrisi penting (World Bank, 2020).
Kemudian, jenis bantuan sosial yang memiliki peranan signifikan terhadap
kerentanan keluarga adalah BST dan BSS. Pada masa pandemi ini, program
tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 54/
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HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial
Tunai dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Pelaksanaan program BST ditujukan kepada keluarga yang tidak tercantum
dalam DTKS, sedangkan program BSS ditujukan kepada keluarga dari wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Berikut tabel
tentang manfaat bantuan sosial untuk keluarga yang disorot pada tulisan ini.
Tabel 4.3. Manfaat Bantuan sosial untuk Keluarga pada Masa COVID-19
Nama
Sasaran Penerima
Nilai Manfaat
Nilai Manfaat Tambahan
Program
Manfaat
Sebelumnya (Existing)
pada Masa Covid-19

PKH
BPNT
BST

Penerima manfaat
tahun 2019
Penerima manfaat
tahun 2019
Non-penerima PKH
dan BPNT

Rp2.400.000

Tetap

Rp110.000

Rp90.000

-

Rp600.000

Sumber: TNP2K (2020).

Implikasi dari program-program di atas pada masa krisis diharapkan dapat
menyentuh konteks dampak sosio-ekonomi terhadap keluarga. Samson (2009),
secara umum, menyajikan empat cara jaring pengaman sosial pada masa krisis
dapat membantu keluarga di masa krisis. Pertama, menyajikan instrumen
efektif untuk mengurangi kerentanan dan kemiskinan. Kemudian, meningkatkan
kemampuan konsumsi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah
dengan berbagai program jaring pengaman sosial yang sifatnya komplementer.
Ketiga, membangun sumber daya manusia (kesempatan ekonomi) dan
mengurangi risiko sosial (pengangguran). Terakhir, mendorong kohesi sosial dan
menfasilitasi implementasi program lainnya yang terkait.
Pada kebijakan pengurangan kemiskinan pada tingkat rumah tangga, implikasi
kebijakan berbasis keluarga (family-based) akan berperan pada hal-hal berikut.
Pertama, menangani guncangan antara kondisi penghasilan dan kebutuhan akan
perawatan maupun pendidikan anak. Selanjutnya, membantu keluarga (orang
tua) dengan pendapatan rendah dengan kebijakan dukungan penghasilan.
Kemudian, kebijakan jaring pengaman sosial berbasis keluarga akan melihat
konteks risiko disproporsional terhadap kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga
(Waldfogel, 2008). Hal tersebut diaplikasikan melalui tiga pendekatan, yakni
kebijakan teruntuk keluarga yang bekerja (work-family policies), dukungan
pendapatan (income support) dan kebijakan untuk mengurangi risiko kemiskinan
maupun terbentuknya keluarga miskin.
Pada konteks krisis pandemi saat ini, realisasi kebijakan berbasis keluarga yang
paling kentara adalah bentuk dukungan terhadap pendapatan (income support).
Program yang secara jelas memperhitungkan aspek tersebut adalah PKH
dengan tiga komponen yang amat penting, terutama untuk mempertahankan
pendidikan anak, kesehatan ibu dan bayi, serta kesejahteraan sosial. Lainnya,
program bantuan tunai maupun bantuan pangan yang tercermin dalam
BST maupun BPNT, menjadi dukungan penting bagi keluarga ketika mereka
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mengalami perubahan kondisi pekerjaan maupun penurunan penghasilan pada
masa krisis. Tulisan ini menyoroti ketiga program tersebut agar dapat didorong
dan dioptimalisasi untuk mengurangi kerentanan yang terdapat pada tingkat
keluarga pada masa krisis saat ini.

Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial pada Masa Pandemi
Untuk menelaah beberapa upaya optimalisasi jaring pengaman sosial pada
masa pandemi di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Untuk
memulai upaya tersebut, hal yang perlu dicermati adalah melihat struktur dan
konteks kerentanan yang tersebar di Indonesia dan bagaimana dampaknya
terhadap rumah tangga dan individu. Secara umum, dapat disepakati bahwa
struktur ekonomi yang mengalami dampak ekonomi oleh krisis terjadi, baik pada
struktur ekonomi formal maupun informal. Kemudian, hal tersebut mengarah
pada kerentanan yang dihadapi oleh individu maupun rumah tangga, sehingga
menggerakkan pemerintah untuk menghadirkan jaring pengaman sosial yang
sesuai dengan konteks krisis (Davies & McGregor, 2020).
Pada bagian ini, tulisan akan mengulas beberapa catatan terkait dengan
tantangan implementasi program jaring pengaman sosial yang telah diulas
sebelumnya. Tidak dapat diabaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa
terdapat sejumlah persoalan, baik pada sisi desain dan mekanisme penyaluran,
cakupan dan kemampuan anggaran, serta perencanaan dan kesiapan krisis,
yang memengaruhi penyaluran jaring pengaman sosial kepada KPM yang
benar-benar membutuhkan. Apalagi, dalam situasi krisis, bergerak amat
dinamis sehingga terdapat kemungkinan besar adanya penambahan jumlah
penerima manfaat yang berhak mendapatkan jaring pengaman sosial yang telah
diformulasikan dalam skema penanganan krisis. Pernyataan tersebut dapat
dipahami melalui grafik 4.1.
Berdasarkan grafik 4.3. sesuai dengan konteks pesoalan yang diulas dalam
tulisan ini, ada tiga hal yang menjadi catatan besar, yakni kecukupan
bantuan sosial, kebutuhan akan cakupan jaringan pengaman sosial terhadap
karakteristik kelompok rentan yang beragam, serta pembaharuan data yang
berkesinambungan. Untuk membahas hal tersebut, berikut uraian konteks dan
alternatif yang perlu dipertimbangkan kembali dalam mengoptimalisasi jaring
pengaman sosial untuk mengakomodasi kebutuhan dan isu dalam keluarga di
Indonesia.
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Grafik 4.3. Upaya Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial pada Masa Pandemi

Sumber: Dikembangkan penulis dari kerangka Davies dan McGregor (2009), serta Bastagli (2014).

Cakupan dan Kemampuan Anggaran:
Mengevaluasi Kecukupan Bantuan Sosial
Realitas penyaluran jaring pengaman sosial di masa COVID-19 ternyata masih
menemui persoalan. Catatan dari temuan lapangan TNP2K (2020), baru
sebanyak 54 persen rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah yang
menerima setidaknya program bantuan sosial dari pemerintah. Dari sekian
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angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga dari rumah tangga yang terganggu
pendapatannya, tetapi belum tercakup ke dalam program bantuan sosial dari
pemerintah. Perlu diketahui pula, seiring pandemi berkecamuk, Pemerintah
Indonesia mengambil beberapa langkah peningkatan cakupan maupun
kecukupan bantuan sosial pada masa pandemi. Misalnya, Program BPNT
mengalami peningkatan manfaat sebesar 33 persen dan perluasan cakupan
mencapai 30 persen dari populasi. Selain itu, setiap indeks komponen PKH
juga mengalami peningkatan 25 persen yang diberikan kepada 10 juta KPM
(Holmemo dkk, 2020).
Namun, isu kecukupan bantuan sosial di atas tetap ramai diperbincangkan. Hal
menarik ditemukan dari studi TNP2K yang pada akhirnya menyoroti kecukupan
dari bantuan sosial di masa pandemi. Problema yang terjadi memang menyentil
besaran bantuan yang belum mencukupi, cakupan yang kurang luas dan proses
penyaluran yang belum tepat sasaran. Studi di atas membeberkan fakta bahwa
bantuan sosial yang disalurkan pemerintah rata-rata hanya mampu menutup
kebutuhan rumah tangga kisaran 1 sampai 21 persen dari total pengeluaran
dengan pertimbangan perbedaan komposisi jenis bantuan yang diperoleh.
Belum lagi, banyak bantuan memang disalurkan di daerah perdesaan dengan
persentase 4,9 persen, dibandingkan perkotaan dengan persentase 3,11 persen
(TNP2K, 2020).
Selain itu, catatan dari TNP2K (2020) menunjukkan bahwa bantuan sosial
pada masa pandemi belum secara signifikan meringankan beban pengeluaran
rumah tangga. Hal ini ditelusuri dengan landasan rata-rata pengeluaran rumah
tangga yang diolah dari Susenas tahun 2019, yang menyatakan bahwa rata-rata
pengeluaran rumah tangga pada desil satu sebesar Rp1.918.716 dengan proporsi
pengeluaran pada bidang pangan mencapai Rp1.254.940 dan pengeluaran nonpangan mencapai Rp664.332.
Bila dilihat pada satu program BPNT, misalnya. Berdasarkan analisis benefit
incidence yang dilakukan lembaga tersebut, apabila tidak ada perubahan
pemberian bantuan tersebut pada kelompok berpendapatan terendah,
terutama pada desil satu, maka proporsi bantuan sosial hanya berkontribusi
sekitar 11,5 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Kontribusi bantuan
tersebut akan semakin berkurang seiring dengan rata-rata pengeluaran pada
kelompok di atasnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.4. Proporsi bantuan sosial Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga
Kelompok Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Nilai Proporsi Bantuan terPengeluaran Pangan
Non-Pangan
Total
Bantuan* hadap Pengeluaran
1
2
3
4

1.099.761
1.420.208
1.598.414
1.759.972

579.889
793.953
968.036
1.155.858

1.679.650
2.214.161
2.566.450
2.915.830

190.659
179.775
177.449
179.756

11,35 persen
8,12 persen
6,91 persen
6,16 persen

Sumber: TNP2K (2020), diolah dari Susenas Maret 2019 (*berdasarkan asumsi yang terdapat pada Tabel 2).
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Namun, kebijakan bantuan sosial tersebut masih menimbulkan persoalan
pada sisi distribusi secara proporsional pada berbagai opsi bantuan. Pada
penerima manfaat program non-reguler, KPM BST contohnya, rata-rata
memperoleh bantuan 21,3 persen dari total pengeluaran rumah tangga (dengan
kombinasi bantuan diskon listrik). Pada saat yang sama, rumah tangga yang
tercakup pada program reguler, yakni PKH, Program Indonesia Pintar (PIP)
dan BPNT dengan kombinasi diskon listrik, hanya mendapatkan proporsi nilai
manfaat 16,95 persen dari total pengeluaran per bulan (TNP2K, 2020). Hal ini
menjadi catatan mengingat terdapat kesenjangan antara nilai manfaat bantuan
dengan kondisi kemiskinan di masyarakat. Misalnya, pada konteks Program
BPNT, terdapat kesenjangan antara nilai manfaat bantuan dengan ekspektasi
penambahan nilai bantuan pada konteks COVID-19. Gambaran tersebut dapat
dilihat berdasarkan perhitungan ekspektasi penambahan nilai manfaat bantuan
sosial pada tabel berikut ini.
Tabel 4.5. Ekspektasi Tambahan Nilai Manfaat Bantuan Sosial

Indikator
Jumlah penduduk (juta)
Garis kemiskinan (Rp/bulan, per kapita)
Jumlah penduduk miskin (juta)
Persentase penduduk miskin, P0 (%)
Indeks kedalaman kemiskinan, P1
Ekspektasi Tambahan Nilai Manfaat
Per kapita (Rp)
Rumah tangga (Rp)

2019 Maret
267,16
425.250
25,14
9,41
1,55

2020 Maret
270,14
454.652
26,42
9,78
1,61

70.046
350.230

74.846
374.230

Sumber: TNP2K (2020).

Perhitungan di atas dikembangkan dari selisih tambahan yang dibutuhkan
untuk menyentuh garis kemiskinan. Ketika melihat ekpektasi pada tahun 2019
yang mencapai Rp350.230 dengan nilai besaran program BPNT pada tahun
2019 yang masih berada pada nilai Rp150.000, maka terdapat selisih yang
cukup tinggi terhadap ekpektasi. Apalagi, konteks yang ada di lapangan, banyak
rumah tangga berpendapatan rendah yang tidak memperoleh bantuan dengan
dalih ketidaktepatan sasaran, sehingga akan semakin lebar selisih ekspektasi
tersebut dengan manfaat bantuan yang diperoleh.
Selain itu, wacana penurunan nilai manfaat bantuan sosial menjadi sebuah
keputusan yang perrlu dipertimbangkan kembali. Seperti yang dikutip dari
pernyataan Kementerian Keuangan, nilai bantuan sosial yang disalurkan
kepada masyarakat dipangkas sebesar 50 persen. Misalnya, untuk kasus BST
Jabodebatek dan non-Jabodetabek, sekalipun diperpanjang sampai bulan
Desember 2020, nilainya diubah dari Rp300.000 menjadi Rp600.000 (Thomas,
2020).
Tidak dapat disangkal, pemberian bantuan sosial pada masa pandemi juga
terganjal pada sisi anggaran. Seperti dilansir dari Kementerian Sosial, banyak
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daerah menghentikan bantuan sosial mereka disebabkan keterbatasan fiskal.
Akibatnya, Kementerian Sosial benar-benar bergulat untuk menyiasati
bagaimana penerima manfaat bantuan tetap mendapatkan haknya sampai
rentang waktu yang telah ditentukan dalam program jaring pengaman sosial
dari pemerintah (CNN Indonesia, 8/10). Sayangnya, tetap merujuk pada kajian
bantuan sosial oleh TNP2K dan lembaga terkait lainnya, kecukupan bantuan
perlu dikontekstualisasi lagi dengan dampak sosio-ekonomi pandemi pada saat
ini. Sebab, setelah perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 (Maret),
estimasi kecukupan bantuan sosial terhadap rumah tangga di atas tentu akan
menunjukkan situasi yang lebih rumit.
Melihat situasi di atas pula, optimalisasi pemberian bantuan sosial saat ini
pun harus memperhatikan berbagai opsi kebijakan lain yang termaktub dalam
program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain mengoptimalkan
program perlindungan sosial untuk keluarga berpendapatan rendah, dukungan
pemerataan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin
menjadi salah satu alternatif. Optimalisasi peran program padat karya di daerah
dan dorongan insentif terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
yang didesain untuk menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan aspek
dan kebutuhan pada konteks keluarga dapat dilakukan. Dapat dikatakan, pada
fase ini, program jaring pengaman sosial dapat bertindak sebagai instrumen
yang mendorong resiliensi keluarga melalui pemerataan kesempatan ekonomi
(Davies & McGregor, 2009). Dengan demikian, cakupan dan kecukupan jaring
pengaman sosial secara keseluruhan tersebut dapat diperluas sesuai konteks
pandemi saat ini.

Desain Kebijakan Berbasis Data:
Melihat Kerentanan Beragam dari Penerima Manfaat
Salah satu tantangan besar yang harus dikaji lebih teliti dari kebijakan jaring
pengaman sosial pada penanganan krisis adalah menangkap kerentanan
keluarga terhadap dampak sosio-ekonomi di berbagai kelompok masyarakat.
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjangkau kelompok penerima
manfaat dengan menangkap karakteristik 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 tepat dan terkait erat
dengan konteks kerentanan yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut.
Pada tulisan ini, konteks kerentanan keluarga ditelaah berbasis gender. Pada
sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) pada rentang bulan April-Mei 2020 lalu,
terdapat dinamika perubahan yang terjadi pada tingkat rumah tangga. Adanya
kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap
penerapan kebijakan PJJ bagi peserta didik dan mahasiswa, serta bekerja
dari rumah (work-from home), mengarah pada dinamika sosio-ekonomi yang
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terjadi dalam keluarga. Dinamika tersebut sangat khas dengan dimensi gender,
terutama perubahan beban pekerjaan perawatan di rumah, kerentanan
perempuan terhadap risiko kekerasan secara fisik, psikologis maupun ekonomi,
serta dampak PSBB terhadap kelangsungan proses belajar anak di rumah.
Dinamika utama yang dialami ialah mengenai beban pekerjaaan rumah tangga.
Sekitar 70 persen responden perempuan dibandingkan 49 persen responden
laki-laki mengaku mengalami penambahan beban pekerjaaan rumah tangga
secara signifikan pada masa COVID-19. Lalu, terdapat 1 dari 3 dari responden
tersebut mengaku mengalami stress akibat adanya penambahan beban
pekerjaan rumah tangga. Pada saat yang sama pula, beban pekerjaan rumah
tangga tersebut masih banyak diampu perempuan. Situasi ini juga menimbulkan
risiko permasalahan psikologis menimbulkan ancaman yang tidak kecil terhadap
perempuan.
Permasalahan lain yang masih amat terkait menyoal beban pengeluaran
rumah tangga terhadap tingkat stress. Sebanyak 72 persen responden
mengaku mengalami penambahan beban pengeluaran rumah tangga, seperti
penambahan alokasi pengeluaran kuota internet, penyediaan perangkat
teknologi untuk PJJ, maupun pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Pada
konteks ini, jumlah anak tentunya menambah perhitungan beban pengeluaran
di rumah. Hal tersebut dikonfirmasi dari laporan tersebut, di mana 70 persen
responden dengan lebih dari 3 anak, menyatakan pengeluaran rumah tangga
memang bertambah.
Kemudian, dinamika rumah tangga juga menyoroti isu kekerasan berbasis
gender yang terjadi selama COVID-19 menghadang. Pada situasi krisis saat ini,
risiko kekerasan yang paling umum adalah kekerasan psikologis dan ekonomi.
Kerentanan dan frekuensi kekerasan tersebut pun dapat dipengaruhi oleh jumlah
anak di dalam keluarga, serta status struktur ekonomi yang dimiliki (pekerja
pada sektor informal lebih rentan mengalami kekerasan). Sebagai catatan
pula, kekerasan semakin sering terjadi pada kelompok keluarga yang memiliki
pengeluaran bertambah sejak pandemi dan pada saat yang sama, dan memiliki
penghasilan kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Pada konteks ini, kekerasan
ekonomi menjadi salah satu pemicu tingkat kekerasan menjadi semakin tinggi
(Komnas Perempuan, 2020).
Terkait kerentanan di atas, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen
penting untuk menjawab persoalan di atas. Namun, terdapat beberapa catatan
mengenai akses perempuan dan laki-laki terhadap bantuan dari pemerintah.
Survei yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab/JPAL (2020) memotret realitas bahwa bantuan sosial tidak sepenuhnya telah
diterima oleh penerima manfaat yang mengalami kerentanan. Sejak awal
pandemi, hanya 59 persen perempuan dan 65 persen laki-laki yang setidaktidaknya mendapatkan satu program bantuan sosial dari pemerintah (Hanna &
Olken, 2020). Terkait dengan program BPNT dan PKH, survei menunjukkan
jumlah penerima bantuan masih berada pada angka 20 persen laki-laki dan 20
persen perempuan melaporkan bahwa mereka memperoleh BPNT atau PKH.
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Kemudian, pada kasus penerima manfaat yang tidak bekerja, hanya 26 persen
laki-laki dan 25 persen perempuan tidak bekerja yang tercakup dalam program
BPNT atau PKH. Secara umum, kondisi ini dapat digrafikkan pada tabel berikut
ini.
Tabel 4.6. Ketercakupan Program BPNT/PKH berdasarkan Dimensi Gender

Gender
Perempuan
Laki-laki

Ketercakupan
Secara umum
Tidak bekerja
20 persen
20 persen

25 persen
26 persen

Sumber: J-PAL (2020), dengan modifikasi.

Selain berdasarkan riset di atas, kerentanan berbasis gender juga terkait dengan
aksesibilitas perempuan kepala keluarga terhadap layanan sosial. Fakta yang
perlu diketahui di sini adalah adanya perbedaan data jumlah perempuan kepala
keluarga di Indonesia. Berdasarkan ulasan Sinombor (2020), jumlah perempuan
kepala keluarga menurut data BPS mencapai 15,17 persen, sedangkan menurut
DTKS mencapai 19 persen. Data lain yang diungkapkan oleh Pemberdayaan
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), jumlah perempuan kepala keluarga di
Indonesia berada pada angka 24 persen. Namun, data yang disodorkan oleh
Kementerian Desa mengatakan bahwa perempuan kepala keluarga yang
mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai 31 persen.
Persoalan terkait di sini, kesulitan perempuan kepala keluarga tersebut lantaran
pendataan program bantuan sosial. Padahal, situasi yang dihadapi oleh
perempuan kepala keluarga amat beragam. Banyak perempuan kepala keluarga
yang kembali ke rumah orang tua karena alasan yang beragam, baik ditinggal
suami, cerai hidup, suami meninggal, atau konteks perkawinan lain yang tak
tercatat. Bahkan, dalam banyak kasus, banyak perempuan kepala keluarga
pulang ke rumah orang tua tanpa dokumen pendukung lain (surat cerai, kartu
keluarga, atau kartu tanda penduduk). Akibatnya, banyak perempuan kepala
keluarga yang terlewat pendataan pada program pemerintah (Sinombor, 2020).
Temuan di atas menjadi salah satu kritik penting terhadap upaya pemerintah
dalam menjangkau kelompok rentan dalam penyaluran bantuan sosial. Melihat
bahwa sebagian besar perempuan memiliki keterbatasan mobilitas pada situasi
pandemi, penyederhanaan prasyarat dan tata kelola pendataan 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 melalui peran aktif pemerintah daerah maupun institusi yang
memainkan peran lainnya. Seiring dengan proses tersebut, upaya meningkatkan
akurasi data penerima bantuan yang terintegrasi dengan DTKS menjadi amat
penting agar pertimbangan untuk memberikan bantuan sosial dengan kepekaan
terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam dapat menjadi salah
satu prioritas.
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Pembaharuan Data:
Meningkatkan Akurasi Data Penerima Manfaat
Setelah membahas kecukupan dan kerentanan penerima manfaat, isu genting
lainnya adalah akurasi data terpadu yang menjadi patokan pemberian bantuan
sosial. Keterbatasan yang perlu diakui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah saat ini, terutama Kementerian Sosial dan Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait lainnya, adalah penentuan data penerima manfaat agar tepat sasaran.
Walaupun mekanisme telah diatur seusai dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi data
baru secara berjenjang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, tetapi
dalam konteks pandemi, banyak daerah mengalami kesulitan dalam melakukan
pembaharuan data (Oley, 2020).
Selain itu, terdapat celah (gap) yang belum terisi jika mengacu tujuan penentuan
sasaran manfaat bantuan sosial. Jika bantuan sosial ditujukan kepada 40 persen
keluarga dengan status sosio-ekonomi terendah, maka setidak-tidaknya terdapat
selisih 2 persen dari data yang terdapat pada DTKS. Perlu diketahui bahwa
DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial
mencatat sekitar 38 persen penduduk Indonesia dengan jumlah data mencapai
97 juta penduduk dengan 27 juta rumah tangga. Untuk menutup selisih tersebut,
tentunya setidaknya ada tambahan 2 persen dari jumlah penduduk di Indonesia
yang tergolong kategori 40 persen terbawah (TNP2K, 2020).
Harus diakui bersama, kebijakan jaring pengaman sosial pada masa COVID-19
membutuhkan sistem penetapan sasaran yang akurat untuk menyangga proses
penyaluran manfaat program. Saat ini, proses tersebut amat bergantung dengan
keberadaan DKTS yang menyodorkan informasi berdasarkan nama (by name)
dan alamat (by address) dari penerima manfaat sehingga dipertimbangkan
dapat menekankan dampak sosio-ekonomi COVID-19 yang telah menimpa
masyarakat. Dengan melihat masih adanya celah-celah di atas, banyak keluarga
yang miskin dan rentan miskin tidak mendapatkan bantuan sosial disebabkan
oleh ketidakakuratan (exclusion error) dalam sistem DTKS. Nahasnya, hal ini
berdampak terhadap masih lebarnya jurang jumlah data penerima manfaat
di DTKS dengan kebutuhan akan distribusi bantuan sosial kepada sasaran
penerima manfaat yang memang membutuhkan. Hal tersebut dapat digrafikkan
melalui grafik 4.4.
Pada situasi saat ini, pendataan penerima manfaat dengan melihat dinamika
kerentanan di masyarakat menjadi sangat diperlukan. Pemerintah perlu
memanfaatkan momentum saat ini untuk melakukan optimalisasi proses
pembaharuan data tersebut agar data terpadu tersebut berperan dengan
baik sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan program-program jaring
pengaman sosial yang ada saat ini dan waktu yang akan datang. Hal tersebut
perlu diwujudkan dengan penguatan kapasitas kelambagaan dengan baik,
terutama melalui pengembangan sistem basis data sistem penerapan sasaran,
pelaksanaan program pembaharuan data dan pemantauan proses pembaharuan
tersebut berjalan secara efektif (TNP2K, 2020).
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Grafik 4.4. Distribusi Penerima Manfaat Bantuan Sosial terhadap Total
Populasi, 2020

Sumber: Kementerian Keuangan & Kementerian Sosial (2020), dimodifikasi oleh TNP2K (2020).

Rekomendasi
Dampak sosio-ekonomi pandemi COVID-19 menimbulkan pukulan telak bagi
berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Untuk memberikan respons
terhadap situasi krisis tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerapkan
beberapa formula kebijakan untuk menekan kerentanan keluarga pada masa
pandemi. Ragam program kebijakan tersebut tercermin dalam anggaran jaring
pengaman sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat terdampak
COVID-19, baik melalui program bantuan sosial reguler maupun non-reguler
di berbagai wilayah di Indonesia. Tulisan ini mengulas beberapa program yang
menyentuh aspek kerentanan keluarga, terutama pada perempuan dan anak,
ialah PKH, BPNT dan BST.
Namun, pada realisasinya, terdapat tantangan optimalisasi jaring pengaman
sosial tersebut di berbagai aspek. Hal tersebut mencakup evaluasi kecukupan
bantuan sosial, desain bantuan sosial yang menyentuh kerentanan masyarakat
dan pentingnya akurasi data penerima manfaat untuk memastikan bantuan
sosial dapat disalurkan kepada kelompok keluarga yang membutuhkan. Dengan
mempertimbangkan ulasan dan kritik kebijakan di atas, beberapa hal yang dapat
menjadi rekomendasi dalam tulisan ini adalah:
1.
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Pemerintah perlu mempertimbangkan signifikansi untuk melakukan
evaluasi kecukupan jaring pengaman sosial yang ditujukan kepada kelompok
masyarakat berpendapatan rendah dengan melihat konteks dampak sosioekonomi selama rentang waktu terakhir, terutama terkait dengan adanya
tren pertumbuhan ekonomi yang menurun dan konteksnya secara mikro
pada tingkat individu/rumah tangga. Evaluasi kecukupan tersebut dapat
dilihat melalui perhitungan nilai besaran bantuan dan rata-rata konsumsi
rumah tangga yang dapat ditelaah dari berbagai studi mengenai kecukupan
bantuan sosial pada konteks pandemi dan upaya-upaya penanggulangan
dampak disproporsional pandemi terhadap keluarga.
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2. Penting bagi pemerintah untuk secara bersamaan melihat opsi-opsi
kebijakan lain yang mendukung implementasi skema jaring pengaman sosial
yang ada saat ini. Dalam hal ini, optimalisasi Program Pemulihan Ekonomi
Nasional juga penting untuk menimbang urgensi pemerataan kesempatan
ekonomi bagi keluarga dengan melihat potensi penyerapan tenaga kerja
bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut dapat
dimaksimalkan dengan koordinasi dan kolaborasi berbagai Kementerian/
Lembaga untuk mendorong Program Padat Karya maupun insentif bagi
UMKM yang melakukan penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi
dengan melihat konteks kebutuhan gender.
3. Selain kecukupan manfaat bantuan sosial, tantangan implementasi jaring
pengaman sosial adalah menjangkau kelompok penerima manfaat dengan
menangkap karakteristik kerentanan yang berbeda. Berbagai unsur dalam
Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian Sosial dan Pemerintah
Daerah serta jajarannya, diutamakan untuk menangkap karakteristik
karakteristik kerentanan maupun kebutuhan yang terdapat dalam keluarga
dengan melihat konteks gender, usia, disabilitas dan lain-lain, melalui
penggunaan usulan kebijakan berbasis data yang telah banyak disodorkan
yang membahas tentang prasyarat, mekanisme maupun aksesibilitas
penerima manfaat terhadap jaring pengaman sosial yang diberikan. Pada
dimensi gender, hal ini diharapkan dapat menjadi dasar penting untuk
menciptakan prosedur maupun mekanisme pendataan sampai penyaluran
bantuan sosial yang menyesuaikan situasi pandemi dan kebutuhan gender.
4. Terakhir, urgensi meningkatkan akurasi data penerima bantuan yang
terintegrasi dengan DTKS harus menjadi salah satu prioritas untuk
memperbaiki tata kelola dalam pemberian jaring pengaman sosial secara
berkesinambungan. Untuk mendorong upaya tersebut, hal yang harus
dilakukan adalah komitmen bersama untuk melakukan evaluasi koordinasi
dan kolaborasi, serta pemetaan fungsi dan peran berbagai pemangku
kepentingan dalam penetapan sasaran penerima manfaat jaring pengaman
sosial di Indonesia, terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
institusi non-pemerintah lainnya dalam proses pembaharuan data. Dengan
upaya di atas, harapannya pengembangan sistem tata kelola pendataan
yang memadai dapat menopang implementasi jaring pengaman sosial yang
tengah berjalan di Indonesia maupun dalam jangka panjang ke depannya.
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ISU PERETASAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
Rifqi Rachman

Latar Belakang
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU
PDP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas
(Prolegnas Prioritas) di tahun ini (dpr.go.id, 2020). Parlemen juga
sempat menyatakan bahwa proses legislasi rancangan ketentuan
ini ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2020 (tekno.kompas.
com, 28/7). Namun, kabar terakhir justru menyatakan bahwa target
penyelesaian RUU PDP bergeser menjadi minggu kedua November
2020 (detik.com, 2/11), dan target ini juga tidak berhasil diraih. RUU
PDP hingga kini tetap tertahan di tahap Pembicaraan Tingkat I sejak
bulan Februari 2020. Dengan agenda terakhir berupa Rapat Panitia
Kerja (Panja) Pembahasan RUU PDP dengan Tim Panja Pemerintah
pada 18 November 2020, yang membahas materi DIM RUU PDP
(DPR RI, 2020).
Di sisi lain, fenomena pelanggaran terhadap data pribadi masih terus
berlanjut dalam satu tahun berjalan. Di samping kasus penjualan
dan penyebaran data pribadi pengguna e-commerce maupun Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 (DPT Pemilu 2019), kasus
seperti peretasan pada akun media sosial kelompok masyarakat
tertentu juga menghadirkan kekhawatiran yang tak terhindarkan
(viva.co.id, 11/5; nasional.tempo.co, 23/5). Disayangkan,
pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak mampu ditindaklanjuti
dengan regulasi yang ada.
Sejumlah pasal dalam draf RUU PDP pun lebih menitikberatkan
pada soal pengaturan lalu lalang data dari dan kepada pihak
pengendali dan pemroses data. Sedangkan, perlindungan pada data
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pribadi yang aksesnya diterabas, seperti kasus peretasan ke kalangan aktivis,
tidak tercakup dengan baik. Oleh karena itu, pengundangan RUU PDP menjadi
penting didorong untuk menjamin pemenuhan hak-hak digital warga negara
secara menyeluruh.
Tulisan ini mencoba menyajikan pandangan lain dari jenis ancaman pada data
pribadi, yaitu peretasan. Hal ini penting mengingat kemunculan kasus peretasan
juga tidak luput dalam konteks Indonesia. Proses formulasi regulasi yang hingga
kini masih berjalan menjadi momen yang tepat untuk dapat mengikutsertakan
persoalan ini agar dapat terakomodir di dalam RUU PDP.

Pendekatan
Laporan ini menggunakan pendekatan normatif sebagai pisau analisis dalam
mengelaborasi rancangan kebijakan perlindungan data pribadi. Secara prinsip,
pendekatan ini menekankan pada tindakan apa yang semestinya dilakukan,
mengusulkan arah tindakan yang dapat menjadi solusi masalah kebijakan, dan
menghasilkan informasi berupa rekomendasi. Oleh karenanya, tulisan analisis
kebijakan ini lebih bersifat deskriptif-preskriptif (Dunn, 2000).
Tulisan ini akan mengelaborasi sisi perlindungan data pribadi dari kerentanan
aksi peretasan yang menghampiri para pengguna internet. Untuk itu, catatan
kasus yang terkait dengan perlindungan data pribadi dari ancaman peretasan
juga akan disajikan dari hasil pemantauan pemberitaan media daring, agar
urgensi pengakomodirannya dalam RUU PDP dapat muncul ke permukaan.

Mengartikan Data Pribadi
Salah satu gagasan tentang data pribadi menggarisbawahi bahwa data pribadi
berasal dari perangkat lunak maupun keras. Dari kedua sumber itulah data
pribadi ditemui dalam bentuk informasi yang khas, seperti angka, karakter,
simbol, grafik, sensor, gelombang elektromagnetik, serta suara (Kitchin, 2014
dalam Pangrazio dan Selwyn, 2019).
Sementara, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE),
data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang
teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi
dengan informasi lainnya. Pengidentifikasian itu dapat terjadi secara langsung
maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
Definisi yang serupa dengan PP PTSE juga ditemui dalam draf RUU PDP versi
Januari 2020, yang mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang seseorang.
Baik data tersebut dapat teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri, ataupun dikombinasi dengan informasi lainnya. Proses identifikasi
tersebut dilakukan melalui cara-cara langsung maupun tidak langsung dalam
sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Lebih lanjut, RUU PDP juga
memisahkan jenis data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang
bersifat umum dan bersifat spesifik (Pasal 3 RUU PDP).
Indonesia 2020 – Rifqi Rachman
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Regulasi Terkait Data Pribadi di Indonesia
Dari pendefinisiannya, data pribadi dalam konteks Indonesia sebetulnya juga
sudah termaktub dalam beberapa peraturan. Secara sektoral, peraturanperaturan tersebut tersebar di dalam 30 peraturan perundang-undangan.
Misalnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (UU HAM) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pada tahun 2016, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
memetakan sebaran 30 UU yang mengatur data pribadi di Indonesia tersebut.
Secara rinci, pemetaan dari ELSAM terlampir sebagai berikut.
Grafik 5.1. Sebaran Peraturan Data Pribadi dalam Sejumlah Undang-Undang

UndangUndang

Pengakuan Terhadap
Data Pribadi

I. Hak Asasi Manusia
KUHP
Pasal 430-434
UU HAM

Pasal 29 (1)

UU TPPO
Pasal 33
II. Media dan Telekomunikasi
UU TelekoPasal 40-42 (1)
munikasi
Pasal 26 (1), 31 (1)-(2)
UU ITE
dan 43 (2)
Pasal 6 (3) (c), 17 (g)-(h)
UU KIP
dan 19
III. Pertahanan dan Keamanan
UU AntiTerorisme
UU Intelijen
Negara
UU
Pendanaan
Pasal 9 (1)
Terorisme
IV. Peradilan
KUHAP
Pasal 48 (2)-(3)
UU Tipikor

-

UU KPK

-

UU Advokat
UU KY
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Pasal 19 (1)-(2)
Pasal 20A (1) (c)

Limitasi
Pasal 32
Pasal 29, 32
Pasal 42 (2),
43
Pasal 31 (3)
dan 43 (3)
Pasal 18 (2)

Pasal 30-31

Mekanisme
Perlindungan
Pasal 430-434
Pasal 76 (1)
dan 89 (3)
Pasal 31
Pasal 56-59
Pasal 26 (2), 38
dan 47
Pasal 23, 26 (1)
dan 54
-

Pasal 31-34 Pasal 15 (1) dan 47
Pasal 9 (3)

Pasal 9 (2)

Pasal 47
Pasal 26,
29, 30
Pasal 12 (a),
(c), (f)
Pasal 19 (1)
Pasal 20 (3)(4)

Pasal 47 (1)
Pasal 31
Pasal 47 (1)
Pasal 20A (2)
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UndangUndang
V.

Pengakuan Terhadap
Data Pribadi

Limitasi

Mekanisme
Perlindungan

Pasal 87

Pasal 2 (f), 95 dan
98 (2)

Kearsipan dan Kependudukan

UU
Adminduk
UU
Kearsipan

Pasal 1(22), 2 (c) dan 84-86

Pasal 5, 6 (5), 7 (g), 9, 34-35, 40, Pasal 66 (1),
Pasal 80 dan 85-86
44, 49 (b), 51-52, 66 (2), (5)-(6) (3) (i), (7)

VI. Kesehatan
UU Praktik
Pasal 46, 47, 48 (1), 51 (c) dan
Kedokteran
52 (e)
UU
Narkotika
UU
Kesehatan
UU Rumah
Sakit
UU
Kesehatan
Jiwa
UU Tenaga
Kesehatan

Pasal 48 (2)

Pasal 64, 66-70, 79
dan Bab IX

-

Pasal 75 (i),
77-78 dan
80

-

Pasal 8, 57 (1) dan 189 (2) (c)

Pasal 57 (2)

Pasal 58 (1) dan
182-188

Pasal 29 (1) (h), (l), (m), 32 (i),
38 (1) dan 44

Pasal 38 (2)

Pasal 54-55

Pasal 68 (d) dan 70 (1) (e)

Pasal 71-72
dan 74

-

Pasal 58 (1) (c) dan 70-73 (1)

Pasal 73 (2)

Pasal 82 (1)

Pasal 4044A
-

Pasal 29 (1), 47 dan
47A
Pasal 24, 27, 34, 35

Pasal 42-49

Pasal 42 (2), 50, 57,
60, 61

VII. Keuangan dan Perbankan
UU
Pasal 1 (28), 40 (1)
Perbankan
UU BI
UU
Perbankan
Pasal 41
Syariah
UU TPPU

UU OJK

Pasal 11 (1), 40 (b), 42, 54 (2)
dan 83 (1)
Pasal 33 (1)-(3)

VIII. Perdagangan dan Perindustrian
UU
Dokumen
Pasal 4 dan 11 (3)-(4)
Perusahaan
UUPK
UU
Pasal 65 (3)
Perdagangan

Pasal 11 (1),
(3), 28, 41
Pasal 11 (2), 72 (5)
(1) (a), (2),
dan 83 (2)
44 (1) (h),
45, 72
Pasal 33 (1)- Pasal 5, 6 (a), 7, 33
(3)
(4) dan 52
Pasal 11 (5),
18, 19 (2)
dan 21
-

-

-

Pasal 65 (5)-(6)

-

Sumber: ELSAM, 2016.
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Namun, dari sebaran ketentuan tersebut, belum ada peraturan yang
memayungi perlindungan data pribadi secara komprehensif. Misalnya saja pada
UU HAM, prinsip privasi sudah ditemui dalam Pasal 29 ayat (1). Pasal tersebut
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, serta hak miliknya. Pengecualian pada perlindungan
tersebut dibatasi oleh perintah yang dikeluarkan oleh hakim atau kekuasaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 32). Untuk
menciptakan perlindungan pada diri pribadi, UU ini lantas mengamanatkan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang
berfungsi untuk mengkaji, meneliti, melakukan penyuluhan, memantau, serta
memediasi hak asasi manusia (Pasal 76 ayat (1)).
Contoh selanjutnya adalah UU ITE. Peraturan ini menempatkan data
pribadi sebagai sebuah informasi yang penggunaannya harus selalu dilakukan
atas persetujuan orang yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (1)). Persetujuan
diperlukan karena perlindungan data pribadi menjadi bagian tak terpisahkan dari
hak pribadi. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, hak pribadi diartikan
sebagai: a) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan; b) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan
memata-matai; dan c) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan
pribadi dan data seseorang. Untuk menguatkan hal itu, Pasal 26 ayat (2) UU
Nomor 19 Tahun 2016, sebagai perbaikan pada UU ITE, mewajibkan setiap
penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya
atas permintaan orang yang bersangkutan, dengan merujuk pada penetapan
pengadilan.
Sedangkan, kegentingan untuk melindungi data pribadi tercermin dengan
jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen
Negara). Tidak ditemukan adanya pengakuan pada data pribadi di dalam pasalpasal di ketentuan ini. Klausa yang hadir justru menghadirkan potensi intrusi
yang cukup besar pada data pribadi warga negara. Sebagai contoh, Pasal 31
UU Intelijen Negara memberi kewenangan pada Badan Intelijen Negara untuk
melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi
terhadap sasaran yang berkaitan dengan: a) kegiatan yang mengancam
kepentingan dan keamanan nasional; dan b) kegiatan terorisme, separatisme,
spionase, dan sabotase.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pada derajat tertentu aktivitas intelijen memang
diperlukan. Namun, potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi dari
penerapan aturan ini juga cukup besar, terutama yang menyasar masyarakat
umum. Perlu diingat, menjaga kepentingan dan keamanan nasional berarti
juga menjaga kepentingan dan keamanan warga negara sebagai bagian yang
tak terpisahkan darinya. Disayangkan, kondisi yang sering muncul justru
memperlihatkan pengkutuban antara kepentingan nasional dan kepentingan
warga negara.
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Tata cara perlindungan pada data pribadi memang ditemui pada Pasal 15 ayat
(1) UU Intelijen Negara, di mana orang yang dirugikan oleh pelaksanaan fungsi
intelijen dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.
Selain itu, Pasal 47 UU Intelijen Negara juga memberikan sanksi pada personel
intelijen negara yang melakukan penyadapan di luar fungsinya. Namun, hal ini
senyatanya sulit direalisasikan, karena potensi warga untuk mengetahui dirinya
dirugikan oleh pelaksanaan fungsi intelijen, yang berjalan secara tertutup,
sangat tidak mungkin untuk terwujud.
Melalui kacatama yang lebih besar, ELSAM menganggap ada kekaburan istilah
dan ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi dari sejumlah regulasi di
atas. Selain itu, deretan regulasi tersebut juga menunjukkan adanya tumpang
tindih yang berkaitan dengan: (a) tujuan pengolahan data pribadi; (b) notifikasi
atau persetujuan dari pemilik data pribadi; (c) rentan waktu retensi data
pribadi; (d) penghancuran, penghapusan atau pengubahan data pribadi; (e)
tujuan pembukaan data pribadi kepada pihak ketiga; (f) pemberi izin untuk
membuka data pribadi kepada pihak ketiga; (g) jangka waktu data pribadi
dapat dibuka kepada pihak ketiga; (h) sanksi bagi pelanggar perlindungan data
pribadi; (i) mekanisme pemulihan bagi korban yang hak privasinya dilanggar;
serta (j) otoritas regulator yang memastikan pengawasan dalam perlindungan
data pribadi (ELSAM, 2016). Oleh karena itu, celah yang masih hadir terhadap
perlindungan data pribadi inilah yang hendak diisi oleh RUU PDP.
Patut juga untuk diingat bahwa dokumen Penjelasan Pemerintah Mengenai
RUU PDP, yang disampaikan pada Raker 25 Februari 2020, menyebutkan bahwa
RUU PDP berfungsi sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan,
pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi. Artinya,
prinsip dasar perlindungan data pribadi ditujukan untuk menghadirkan rasa aman
dari segala jenis ancaman yang mungkin hadir kepadanya, termasuk juga dari
ancaman peretasan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai permasalahan ini,
bagian selanjutnya akan memberikan beberapa rujukan mengenai peretasan.

Peretasan
Jon “Smibbs” Erickson (2008), seorang ahli keamanan komputer, memaparkan
esensi dari peretasan yang merupakan upaya pemecahan masalah dari kondisi
tertentu melalui cara-cara yang berdaya cipta. Sisi etika akhirnya menjadi
komponen pembeda dari aktivitas peretasan, di mana peretasan beretika
lebih menarget pada perbaikan suatu sistem dan tidak merusaknya. Selain
itu, peretasan beretika juga tidak melakukan pencurian pada informasi yang
tersedia (Sahare, Naik, dan Khandey, 2014). Secara dikotomis, Erickson juga
membagi peretasan ke dalam yang baik dan yang buruk. Peretas buruk, yang
hanya berorientasi pada aksi melanggar hukum dan menghasilkan banyak uang
dalam waktu singkat, lantas dipatenkan sebagai cracker untuk membedakan
entitasnya dari peretas yang berpedoman pada etika meretas (Erickson, 2008).
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Catatan yang hadir di Indonesia menunjukkan gelagat yang mirip dengan
pemaknaan cracker secara konseptual. Sebab, aksi yang menyasar pada akun
media sosial masyarakat umum telah keluar dari gerbong etika yang menurut
Erickson menjadi bagian krusial suatu aktivitas peretasan. Aksi-aksi tersebut
marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan masih berlangsung di tahun ini.
Oleh karena itu, catatan di bagian berikut akan memperlihatkan sejumlah kasus
peretasan pada pengguna internet di Indonesia selama 2020.1 Penyajian catatan
ini ditujukan sebagai upaya menghadirkan urgensi dari ancaman peretasan.
Dengan harapan agar kegentingan fenomena tersebut menjadikannya patut
untuk diikutsertakan dalam pembahasan RUU PDP yang telah berlangsung
sejak awal tahun 2020.

Kasus Peretasan di Indonesia Sepanjang 2020
Tulisan ini kemudian memonitor pemberitaan pada kasus-kasus peretasan,
seperti pembobolan akun media sosial dan situs berita daring. Penelusuran
yang dilakukan dari bulan Januari hingga Oktober 2020 menemukan adanya 40
kasus peretasan dengan beragam latar belakang yang diwartakan secara daring
oleh sejumlah portal pemberitaan. Dari sana, fokus ditempatkan pada kasuskasus yang memancarkan intensi politik di balik aksi peretasan yang terjadi.
Sebagai contoh, terdapat kasus peretasan secara kontinu pada portal
suarapapua.com. Aksi ini mulai berlangsung sejak portal ini mulai memberitakan
isu penembakan di Intan Jaya, Papua pada 26 Januari 2020 (jubi.co.id, 1/2).
Baru-baru ini, hal serupa juga dialami oleh laman tirto.id dan tempo.co saat
portal tersebut menerbitkan sejumlah artikel. Salah satunya yang mengkritisi
klaim temuan obat coronavirus disease 2019 (COVID-19) oleh Universitas
Airlangga (Unair), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) (tirto.id, 24/8; detik.com, 21/8).
Daftar hasil monitor juga menunjukkan bahwa aktivis kerap menjadi kalangan
yang paling sering berhadapan dengan peretasan. Salah satu yang cukup
membekas adalah kasus peretasan akun Whatsapp milik aktivis Ravio Patra
yang diikuti dengan penangkapan. Peretas yang membobol akun Ravio
menyebarkan pesan provokatif ke sejumlah nomor pengguna Whatsapp lainnya
terkait imbauan melakukan kerusuhan (katadata.co.id, 23/4). Cara serupa juga
dialami oleh Epidemiolog Pandu Riono, yang akun Twitter-nya diretas setelah
gencar mengkritisi penanganan COVID-19 di Indonesia (idntimes.com, 20/8).
Dalam beberapa kasus, peretasan atau upaya peretasan ini juga diikuti dengan
ancaman atau intimidasi. Seperti yang dialami oleh Tantowi Anwari dari
Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), saat hendak mengisi diskusi
bertajuk “Diskriminasi Rasial terhadap Papua”. Tantowi juga mendapatkan
ancaman doxing melalui telepon (voaindonesia.com, 14/6). Ancaman juga
dialami oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung dan
Constitutional Law Society di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
1

Rentang waktu untuk contoh kasus diambil dari bulan Januari hingga Oktober 2020, menyesuaikan dengan waktu
penulisan.
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saat hendak menyelenggarakan diskusi terkait isu Papua (cyberthreat.id, 30/5;
tempo.co, 11/6). Daftar korban yang menerima ancaman, peretasan, ataupun
percobaan peretasan dari aksi di atas dialami oleh panitia penyelenggara hingga
narasumber yang diundang untuk hadir dalam diskusi.

Pembahasan RUU PDP di Parlemen
Dari sejumlah kasus peretasan sepanjang tahun 2020 di atas, urgensi
perlindungan data pribadi kemudian coba diselaraskan dengan proses legislasi
RUU PDP yang berlangsung di parlemen. Secara singkat, setiap tahapan yang
sudah dilalui dalam merumuskan RUU PDP adalah sebagai berikut:
Grafik 5.2. Proses Legislasi RUU PDP

Sumber: Diolah dari situs resmi DPR RI, 2020.

Catatan proses legislasi RUU PDP pada grafik di atas memperlihatkan adanya
jeda waktu yang cukup panjang antara Raker yang dilakukan pada 25 Februari
2020 dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar atau
akademisi yang diselenggarakan setelahnya. Tulisan ini lantas menangkap
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bahwa pembahasan RUU PDP tidak ditempatkan sebagai prioritas utama,
walaupun berada dalam daftar Prolegnas Prioritas. Hal ini makin merisaukan,
mengingat catatan kasus memperlihatkan begitu nyatanya ancaman peretasan
yang menyasar pada warga negara pengguna internet.
Selain itu, bergesernya tenggat waktu perumusan RUU PDP juga menguatkan
argumen tersebut. Sebab mulanya, RUU PDP direncanakan selesai pada bulan
Oktober, namun akhirnya diundur ke minggu kedua November 2020 karena
tidak mampu memenuhi target awal pengundangan. Perlu diingat juga bahwa
RUU PDP ini nantinya akan masuk ke dalam pembicaraan tingkat II, di mana
dalam tahapan ini proses penyampaian hasil kerja komisi akan dipertemukan
dengan pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi. Hal harus dilakukan,
namun akan mempengaruhi waktu pengundangan yang sedari awal sudah
molor.

Catatan Pengakomodiran Isu Peretasan dalam RUU PDP
Selain perbandingan antara intensitas proses legislasi dengan catatan kasus
selama 2020 yang kontraproduktif, sisi substansial dari RUU PDP pun juga
menghadirkan catatan terhadap isu peretasan. Ketika kita tengok draf RUU
PDP versi Januari 2020, prinsip perlindungan yang ada lebih berkaitan erat
dengan upaya mengantisipasi pelanggaran yang bersifat transaksional pada
data pribadi pengguna internet. Misalnya pada upaya melindungi data pribadi
dari potensi penggunaannya secara ekonomis tanpa ada kesepakatan antara
pengguna dan pihak lain yang memiliki akses pada data. Padahal, salah satu
anggota Komisi I pun sempat menyebut peretasan sebagai salah satu ancaman
pada perlindungan data pribadi saat melaksanakan Raker di 1 September 2020.
Dapat dikatakan, aturan ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan
keamanan pengguna internet dari potensi kebocoran data pribadinya oleh
pihak yang memiliki intensi ekonomis. Namun, perlindungan dari ancaman
peretasan data pribadi seperti contoh kasus di atas seakan tidak hadir secara
jelas dan tegas dalam cetak biru rancangan peraturan ini. Hal tersebut juga
diperkuat oleh penjelasan RUU PDP di bagian Umum, yang menekankan bahwa
perlindungan data pribadi harus dikedepankan karena beragam sektor kehidupan
kita telah terintegrasi dalam bentuk teknologi informasi yang dimanfaatkan.
Secara singkat, dorongan pembuatan RUU PDP berasal dari keprihatinan
akan pelanggaran hak-hak individual dalam masyarakat sehubungan dengan
pemrosesan data pribadi yang dilakukan menggunakan perangkat olah data.
Namun, hal itu tidak mencakup kenyataan praktik-praktik peretasan yang
mengakibatkan seorang individu tidak mampu mengakses data pribadinya di
ruang digital, misalnya saja pada akun media sosialnya.
Orientasi perlindungan data pribadi yang minim dalam melingkupi ancaman
peretasan ini juga tercermin dari pernyataan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo). Sebab, Kominfo mengatakan bahwa RUU PDP
diproyeksikan untuk menciptakan suatu ekosistem e-commerce yang lebih baik,
terutama dalam kondisi pandemi seperti yang terjadi di tahun ini (kominfo.
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go.id, 11/6). Manifestasi dari orientasi RUU PDP itu juga ditemukan saat kita
merujuk pada diksi yang digunakan dalam rancangan peraturan ini, di mana
kata-kata seperti retas, peretas, peretasan, dan meretas tidak ditemukan satu
pun dalam RUU PDP versi bulan Januari 2020.
Sejatinya, kesadaran pada ancaman peretasan dalam RUU PDP disinggung
secara tidak langsung dalam beberapa pasal. Seperti Pasal 17 ayat (2) huruf e
yang mengedepankan perlindungan keamanan data pribadi dari pengaksesan,
pengungkapan, dan pengubahan yang tidak sah. Termasuk penyalahgunaan,
perusakan, atau kehilangan data pribadi saat pemrosesan data berlangsung.
Pasal 30 ayat (1) RUU PDP versi Januari 2020 juga mewajibkan pengendali
data pribadi mencegah data diakses secara tidak sah. Namun, kedua contoh ini
justru menggambarkan bahwa mekanisme penanganan kasus peretasan data
pribadi tidak tersedia dalam ketentuan ini.
Ada dua sebab yang melatari argumen tersebut, pertama, bahwa upaya
mengedepankan perlindungan keamanan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e hadir
dalam konteks pemrosesan data semata. Pasal 17 ayat (1) menjelaskan ruang
lingkup pemrosesan data pribadi tersebut yang meliputi: a) perolehan dan
pengumpulan; b) pengolahan dan penganalisisan; c) penyimpanan; d) perbaikan
dan pembaruan; e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau
pengungkapan; dan atau f) penghapusan dan pemusnahan. Hal itu mengartikan
bahwa contoh sejumlah kasus peretasan yang sebelumnya dipaparkan tidak
dapat diselesaikan oleh ketentuan di dalam RUU PDP versi bulan Januari 2020.
Kedua, kewajiban untuk mencegah pengaksesan tidak sah pada data pribadi
yang disematkan pada pengendali data pribadi membuat sanksi yang dikenakan
akan menyasar pada pengendali data pribadi saja. Sedangkan peretas yang
melakukan kejahatan akhirnya harus dikenakan dengan peraturan perundangundangan lain di luar regulasi perlindungan data pribadi. Akhirnya, kondisi
demikian membuat ketentuan perlindungan data pribadi tidak menjalankan
peran idealnya sebagai instrumen manifestasi pengakuan dan perlindungan
hak-hak dasar manusia.
Padahal, contoh beberapa kasus di atas sudah menggambarkan betapa riilnya
ancaman dari peretasan pada pengguna internet. Pasal 51 RUU PDP versi
Januari 2020 pun senyatanya sudah mencantumkan larangan bagi setiap orang
untuk mengungkapkan (ayat (2)) dan menggunakan (ayat (3)) data pribadi yang
bukan miliknya. Artinya, ayat (2) sudah menyadari ancaman dari aksi doxing,
seperti yang terjadi pada kasus Pandu Riono. Sementara, ayat (3) pasal ini sudah
mengatur larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, seperti
peretasan akun twitter Nadirsyah Hosen yang membuat data pribadinya
seperti gambar diri, nama akun, dan kata sandi diakses dan digunakan pihak
lain. Namun, kedua kasus tersebut juga tidak dapat diselesaikan oleh ketentuan
dalam RUU PDP, karena absennya mekanisme untuk menyelesaikan kasus
peretasan pada akun pribadi.
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Di sisi lain, ketentuan pengenaan denda memang hadir pada Bab XIII RUU PDP
versi Januari 2020. Seperti Pasal 61 ayat (3) yang mengenakan sanksi pidana
penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Rp70 miliar pada
pihak yang dengan sengaja menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
Namun, sanksi ini hanya ditujukan bagi aksi menggunakan data pribadi yang
bukan miliknya (Pasal 51 ayat (3)), tanpa ada penjelasan yang lebih rinci terkait
bentuk atau contoh aksi pelanggaran seperti apa yang dimaksudkan.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Sejumlah catatan yang dipaparkan akhirnya membawa kita pada bagian akhir
tulisan. Secara umum dapat dilihat bahwa pengakomodiran isu peretasan
sangat penting untuk diikutsertakan dalam perumusan RUU PDP.
Pertama, posisi UU Intelijen Negara yang memiliki potensi penyalahgunaan
dalam penerapannya menjadi landasan yang solid mengapa isu peretasan
harus diperbincangkan dalam formulasi RUU PDP. Dengan demikian, Komisi
I yang diamanatkan membahas substansi RUU PDP sudah sepantasnya
mengikutsertakan persoalan peretasan, agar nantinya dapat diakomodir
pemecahannya melalui mekanisme yang jelas.
Kedua, poin pertama tersebut juga diperkuat dengan skema yang umumnya hadir
pada catatan kasus peretasan pengguna internet sepanjang tahun 2020. Dalam
sejumlah kasus tersebut, didapati bahwa kepentingan politis merupakan pola
yang umumnya muncul dengan menyasar kelompok kritis yang menyuarakan
pendapat di ruang digital. Dari kondisi tersebut, penegakan hukum juga menjadi
hal yang sangat penting dan patut ditunjukkan oleh institusi kepolisian. Salah
satunya adalah dengan memastikan keamanan dan informasi diri milik korban
peretasan.
Ketiga, di tengah pembahasan di parlemen yang alot dan panjang dengan
sejumlah aksi peretasan yang terus bermunculan jelas menunjukkan adanya
celah yang tidak sinkron. Artinya, proses pentransmisian kekhawatiran dari
tindak peretasan tidak berhasil mendorong hadirnya regulasi yang memberi
perlindungan pada data pribadi dari semua jenis ancaman yang ada. Untuk
itu, menyuarakan urgensi penanggulangan peretasan yang menyasar kalangan
kritis ini penting untuk didorong semua pihak. Mulai dari paguyuban korban
hingga kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu keamanan digital, agar
gaungnya semakin besar dan masif.
Keempat, unsur perlindungan dari aksi peretasan belum muncul secara
masif dalam klausa RUU PDP versi Januari 2020 layaknya kebutuhan untuk
menghadirkan ekosistem e-commerce yang sehat dan aman bagi pengguna
internet. Poin-poin yang dirangkum tersebut patut dipertimbangkan dan
dibahas dalam proses legislasi RUU PDP yang masih berjalan hingga kini.
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Dengan demikian, untuk dapat menghadirkan regulasi yang melindungi data
pribadi secara menyeluruh, ketentuan dalam RUU PDP perlu memperjelas
pihak mana saja yang dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran.
Singkatnya, ketentuan ini harus mampu menyasar pihak yang melancarkan aksi
peretasan. Hal ini tidak lain ditujukan agar kewajiban untuk tertib dan hormat
pada keamanan data pengguna internet tidak hanya mengikat pada pengendali
dan pemroses data semata, tetapi juga pihak lain yang tindakannya berpotensi
mengancam keamanan pengguna internet.
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STRATEGI PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN BIG DATA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI MASA KINI DAN MENDATANG
Vunny Wijaya

Pendahuluan
Menuju akhir tahun 2020, pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) telah membawa dampak signifikan pada berbagai
sektor khususnya kesehatan. Hal ini pun menuntut adanya reformasi
dalam sektor kesehatan agar pelayanan yang diberikan di tengah
pandemi menjadi lebih baik. Merespons kondisi ini, sejumlah upaya
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Nasional
(Menristek/Kepala BRIN), Bambang Brodjonegoro, salah satu upaya
yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menangani pandemi adalah
melalui pendekatan digital dengan pengembangan sejumlah aplikasi
berbasis big data (katadata.co.id, 25/09). Bambang mengatakan
bahwa salah satu aplikasi yang ada misalnya Mobile COVID-19
Track, yang merupakan aplikasi khusus dokter yang dilengkapi
dengan fitur analisis sebaran dan pergerakan pasien COVID-19.
Fitur lainnya adalah pengelolaan alat pelindung diri (APD) secara
spasial, sehingga, penggunanya dapat memitigasi risiko paparan
COVID-19.
Melihat situasi yang ada, pengembangan dan pemanfaatan
big data pun menjadi sebuah urgensi di tengah pandemi yang
menimbulkan ketidakpastian dan dampak yang begitu besar.
Berdasarkan definisinya, big data merupakan sebuah sistem yang
mengintegrasikan dunia nyata, manusia, dan dunia (Chen dan
Zhang, 2014). Dunia nyata berkaitan dengan realitas sosial yang
terrefleksikan ke dalam dunia maya melalui teknologi dan internet
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of thing (IOT). Sementara, manusia menghasilkan big data yang diproduksi ke
dalam dunia maya melalui mekanisme teknologi seperti komputer, kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence/AI), dan mobile internet.
Melalui big data, segala macam data yang dimiliki sektor kesehatan dalam jumlah
besar akan diubah ke dalam bentuk digital. Selanjutnya data-data yang ada
dikumpulkan dan dikelola lebih lanjut melalui analisis big data yang melibatkan
algoritma. Namun, menurut Groves et al. (2016), industri kesehatan umumnya
masih tertinggal dalam penggunaan big data dibandingkan dengan industri
lainnya. Indonesia menjadi salah satunya.
Faktanya, sejumlah negara mampu melakukan upaya pencegahan dan
penanganan COVID-19 secara lebih baik. Misalnya, Taiwan, Korea Selatan,
dan Singapura. Namun, keberhasilan yang diraih tidaklah mudah. Jauh
sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pentingnya ekosistem teknologi dan
komitmen dalam penguatan sistem teknologi telah disadari, sehingga menjadi
prioritas utama ketiga negara tersebut. Hingga saat ini pun pengembangan dan
pemanfaatan teknologi pun tetap menjadi prioritas, khususnya dalam sektor
kesehatan.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia yang perlu berbenah
dalam hal penguatan ekosistem teknologi di banyak wilayah. Misalnya saja
dalam upaya pemerataan infrastruktur teknologi yang berwujud internet
dan lain sebagainya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kominfo, Ahmad M. Ramli, mengatakan sebanyak 12.548 desa di Indonesia
belum tersentuh oleh sinyal internet hingga hari ini (bisnis. tempo, 12/06).
Menurut Ahmad, pemerintah dan operator saat ini memiliki program Universal
Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal. Melalui program
itu, operator akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu
pemerintah mendanai perluasan jaringan di wilayah-wilayah yang belum
tersentuh internet, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Untuk dapat merumuskan langkah strategis demi terwujudnya pengembangan
big data secara komprehensif, pemetaan situasi berdasarkan analisis Strengths,
Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) terhadap aplikasi big data
perlu dilakukan. Ketiga negara yang telah disebutkan dapat menjadi acuan
dalam rangka analisis SWOT tersebut. Untuk selanjutnya, dapat dirumuskan
penguatan strategi pengembangan dan pemanfaatan big data pada sektor
kesehatan dalam menghadapi pandemi masa kini dan mendatang secara lebih
komprehensif.

Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana pemetaan situasi pengembangan dan pemanfaatan big data
menghadapi pandemi masa kini dan mendatang berdasarkan analisis
SWOT?
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2. Apa saja rumusan penguatan strategi pengembangan dan pemanfaatan big
data menghadapi pandemi masa kini dan mendatang?

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan proses
konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan.
Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati
merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi.
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data
dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan
berupa buku ilmiah, artikel, perundang-undangan, kebijakan, serta observasi.
Pemetaan situasi melalui analisis SWOT juga dilakukan untuk merumuskan
strategi komprehensif pengembangan dan pemanfaatan big data dalam rangka
menghadapi pandemi masa kini dan mendatang di Indonesia. Analisis SWOT
merupakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi
Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang),
dan Threats (Ancaman) dalam suatu program (Assen et al., 2013). Model
ini digunakan sebagai alat untuk merancang dan memilih strategi yang dapat
diaplikasikan dalam situasi pengambilan keputusan. Dalam analisis SWOT,
faktor internal dan eksternal sektor kesehatan akan dijabarkan. Penjabaran
faktor pembantu dan penghambat juga dilakukan. Pemetaan analisis SWOT
dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 6.1. Pemetaan Analisis SWOT

Membantu dalam
mencapai tujuan

Menghambat
dalam mencapai tujuan

Faktor Internal

Strengths

Weaknesses

Faktor Eksternal

Opportunities

Threats

Sumber: Friesner, 2010.

Tinjauan Pustaka
Big Data dan Manajemennya
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. Data-data yang muncul mempunyai
peluang dalam memberikan sebuah petunjuk kebijakan tanpa pernah disadari
sebelumnya (Milton, 2009). Data-data ini juga menghasilkan analisis yang tak
terduga dalam pengembangan bisnis melalui penggunaan algoritma.
Menurut Prasetyo (2018), algoritma adalah tumpuan untuk menyelesaikan
sebuah persoalan. Algoritma memiliki beberapa ciri penting agar dapat digunakan
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untuk menyelesaikan masalah. Dalam bidang komputer, fungsi algoritma
sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman,
terutama dalam komputasi numerik. Tanpa algoritma yang dirancang dengan
baik, proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, lambat dan tidak efisien.
Untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer, diperlukan
sebuah alat untuk menjembatani komunikasi di antara keduanya. Alat yang
digunakan tersebut adalah bahasa pemrograman.
Secara teknis, big data merupakan sekumpulan data yang besar baik terstruktur,
semi, maupun tidak terstruktur, sehingga tidak dapat diolah menggunakan
perangkat basis data biasa (Sawant, 2013). Data dalam big data seringkali
merupakan data pribadi yang berguna. Data-data ini dapat dikategorikan
sebagai volunteered data (data sukarela), observed data (data yang diamati),
ataupun inferred data (data yang disimpulkan). Volunteered data yaitu data
pribadi yang secara aktif dan detail diberikan oleh individu ketika mereka
mendaftar untuk layanan platform. Observed data yaitu data perilaku yang
dihasilkan melalui pengamatan/observasi penggunaan layanan dari individu
pengguna layanan platform. Inferred data yaitu data yang tidak aktif atau
pasif disediakan oleh individu pengguna layanan platform, tetapi diperoleh
melalui analisis data yang dikumpulkan.
Selain itu, Laney (2001) menggrafikkan dimensi big data sebagai 3V, yaitu
Volume, Velocity, dan Variety. Seiring dengan perkembangannya, big data tidak
hanya mencakup 3V, namun berkembang ke 5V, yaitu Volume, Velocity, Value,
Veracity, dan Variety. Volume berarti data tersebut memiliki ukuran yang besar
atau dimungkinkan dapat sangat cepat membesar sehingga membutuhkan disk
space yang sangat besar pula. Velocity berarti 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 bearti kebenaran akan data itu sendiri atau informasi yang diolah dari
data tersebut perlu divalidasi agar dapat menjadi informasi yang bermanfaat
dan akurat. Hal tersebut mengharuskan sumber data yang digunakan perlu
ditinjau. Variety berarti data memiliki format maupun jenis data yang sangat
beragam, baik yang telah terstruktur dalam suatu basis data maupun yang tidak
terorganisir dalam suatu basis data.
Dalam praktik big data, integrasi menjadi kunci utama. Rowles dan Brown
(2017) mengatakan bahwa integrasi adalah proyek teknologi yang rumit, ada
pihak ketiga dan sistem yang terintegrasi. Dengan kata lain, untuk melakukan
manajemen big data dibutuhkan kemampuan teknis yang sangat beragam.
Lantaran big data melibatkan proses kerja seperti pengumpulan data (data
collection), penyimpanan data (data warehouse), transformasi data (data
transformation), serta analisis data (data analysis). Dari proses kerja tersebut,
kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan pemodelan data (data
modelling), scripting, programming, data mining, dan lain-lain.
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Menurut Hong et al. (2018), big data dalam pelayanan kesehatan dapat
diklasifikasikan menjadi empat jenis utama berdasarkan sumber data, yaitu,
big data dalam pengobatan (big data in medicine), juga disebut sebagai big
data medis/klinis; big data dalam kesehatan dan perilaku masyarakat (big data
in public health and behavior); big data dalam eksperimen medis (big data in
medical experiments); serta big data di bidang literatur medis (big data in medical
literature). Selain itu, Hong et al. (2018) menyatakan bahwa big data memiliki
fitur unik, salah satunya adalah data privasi. Data pelayanan kesehatan memiliki
sensitivitas yang tinggi, sehingga dapat memicu kekhawatiran yang signifikan
terkait privasi dan keamanan (Kruse et al., 2016; Naito, 2014).
Adanya big data meningkatkan risiko banyaknya serangan terhadap informasi
perawatan kesehatan dalam sistem (Mohr, Burns, Schueller, Clarke, &
Klinkman, 2013), sehingga pemerintah perlu membuat payung hukum
terkait perlindungan data pribadi. Pada intinya, dalam manajemen big data,
pemeliharaan dan perlindungan sistem menjadi salah satu upaya yang perlu
diprioritaskan. Untuk dapat memelihara dan melindungi infrastruktur big data,
biaya yang dikeluarkan amatlah besar. Termasuk diantaranya terkait dengan
pemanfaatan teknologi cloud computing.
Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan
computing diartikan sebagai computer (idcloudhost.com, 16/09/2019). Cloud
computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai
pusat server atau peladen untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan
(service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server dilengkapi dengan
sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan (network
operating system) dan tempat penyimpanan data yang besar. Dengan bahasa
yang lebih sederhana, cloud computing diartikan sebagai teknik penyimpanan
dan berbagi data atau informasi. Sistem cloud computing dapat digambarkan
sebagai berikut.
Grafik 6.1. Sistem Cloud Computing

Sumber: Depri Pramana, 2015.
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Dalam kolaborasi dengan pihak ketiga, mereka menyediakan server dan
menjamin keamanannya secara berkala. Untuk mengelola data dan aplikasi
pengguna (grafik awan) terdapat infrastruktur diantaranya internet, aplikasi,
dan platform. Agar layanan pihak ketiga dapat diakses, pihak pengguna hanya
perlu menyediakan komputer (Personal Computer/PC Desktop atau Netbook)
dan Personal Digital Assistant (PDA) seperti smartphone. Sebagai contoh,
otoritas kesehatan bekerjasama dengan pihak ketiga, kemudian sistem big data
yang berwujud aplikasi tersebut di pantau oleh otoritas kesehatan dalam Pusat
Data atau Data Center yang dimiliki. Bagi masyarakat yang ingin mengakses
atau mendapat layanan informasi kesehatan dan lain-lain, dapat menggunakan
smartphone atau perangkat yang terhubung dengan internet.
Data-data yang ada dalam sektor kesehatan akan semakin bertambah dari
tahun ke tahun. Hal ini berarti juga menambah jumlah server yang dimiliki. Pada
intinya, untuk membeli, memelihara, dan melindungi server diperlukan biaya
yang sangat mahal, sehingga kolaborasi antaraktor diperlukan. Lebih tepatnya
dengan pihak ketiga tersebut.
Praktik big data dalam sektor kesehatan memang terbilang rumit. Bagaimana
pun, praktik big data di sejumlah negara termasuk Indonesia, telah memberikan
sejumlah manfaat tak terduga. Apalagi saat ini merupakan era digital, di
mana segala bentuk informasi di masyarakat seyogyanya dapat diakses agar
dapat memberikan manfaat yang lebih bagi peningkatan pelayanan publik.
Pengembangan big data pun menjadi sebuah urgensi tidak hanya di masa
pandemi, namun, untuk menghadapi pandemi selanjutnya dan memperbaiki
sistem pelayanan kesehatan.

Diskusi
Pemetaan Situasi Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data di Indonesia
melalui Analisis SWOT
Bagian ini akan memberikan penjabaran mengenai situasi dan kondisi
berdasarkan analisis SWOT.

Strengths
Landasan hukum
Berbicara mengenai big data, tidak terlepas dari era digital yang berkembang
semakin pesat di tingkat global dan nasional. Era ini juga menandakan
bahwa reformasi di berbagai bidang dapat dicapai ketika ekosistem teknologi
seperti internet mendapat dukungan di tingkat Pemerintahan Pusat. Melihat
perjalananan pengembangan big data di Indonesia, apalagi di sektor kesehatan,
pengembangan dan pemanfaatan sistem ini sangat sejalan dengan reformasi
sektor kesehatan. Tidak lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di
bidang kesehatan dan meningkatkan efektivitas penelitian kesehatan sebagai
dasar meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat.
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Untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan big data, Pemerintah
Pusat telah memiliki sejumlah landasan hukum. Misalnya, Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagaimana pemegang otoritas sektor
kesehatan tertinggi di Indonesia, turut mendukung berbagai peraturan tersebut.
Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Satu Data Kesehatan pada tahun
2019 lalu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Didik Budijanto mengatakan
aplikasi Satu Data Kesehatan akan membuat tata kelola data kesehatan lebih
bagus, serta memberikan kontribusi pada tata kelola yang baik dan menuju
pembangunan kesehatan berkelanjutan (pusdatin.kemkes.go.id, 27/09/2019).
Menurut Didik, adanya satu data ini diharapkan memberikan data akurat
mutakhir yang dapat diakses siapapun dan menghasilkan kebijakan yang tepat
di sektor kesehatan.
Menurut Indra Adi Susianto, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik
Soegijapranta Semarang (suaramerdeka.com, 05/03), regulasi ini akan
membuat semua data-data kesehatan menjadi lebih terstandar, berkualitas,
dan mudah dibagi-pakaikan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi besarnya aliran
pasien dari hari ke hari dengan segala variasi permasalahan yang memerlukan
penanganan segera. Visualisasi juga dilakukan untuk membantu semua pihak
dalam menentukan prioritas pengembangan obat dan teknologi medis dengan
melihat pola penggunaan obat dan kebutuhan pasien.
Selain itu, secara dinamis Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) sebagai pembuat kebijakan kesehatan, juga dituntut
aktif mengeluarkan berbagai peraturan untuk menopang aplikasi daring
pelayanan Kesehatan swasta berbasis big data dengan tetap mengacu pada
sejumlah Undang-Undang (UU) yang telah ada sebelumnya. Diantaranya UU
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Misalnya saja, di tengah pesatnya aplikasi kesehatan daring, Kemenkes merilis
regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedicine antarfasilitas
pelayanan kesehatan. Menurut Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemkes, Oscar
Primadi, hal itu bertujuan agar keamanan pasien dalam menggunakan aplikasi
kesehatan daring dapat terlindungi (kemkes.go.id, 05/11). Regulasi itu terwujud
dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 20 Tahun 2019 yang
diteken sejak 7 Agustus 2019 lalu.
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Saat ini, dalam upaya melindungi data-data fasilitas kesehatan seperti Rumah
Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terhimpun
dalam aplikasi sistem informasi kesehatan termasuk data-data di sejumlah
sektor lain, Rancangan UU (RUU) Perlindungan Data Pribadi juga tengah di
bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada intinya, berbagai landasan
peraturan yang ada, menjadi strengths atau faktor internal yang sangat penting
sebagai landasan praktik pemanfaaan dan pengembangan big data di Indonesia.

Opportunities
Big Data Memberikan Banyak Manfaat di tengah Pandemi
Praktik pengembangan dan pemanfaatan big data di berbagai negara semakin
menguat di tengah pandemi. Lantaran big data memberikan manfaat yang
begitu besar untuk melakukan rekam jejak pasien positif COVID-19. Misalnya
saja di Taiwan. Usai pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS),
Taiwan mendirikan National Health Command Center (NHCC) berbasis
pemanfaatan sistem big data. NHCC merupakan bagian dari pusat manajemen
bencana yang berfokus pada pandemi besar (Wang et al., 2020). Selain itu,
NHCC bertindak sebagai pusat komando operasional untuk komunikasi
langsung antara otoritas pusat dan lokal.
Di tengah pandemi, sistem yang dimiliki NHCC dikembangkan untuk melacak
dan mengetahui jejak pasien positif COVID-19. Berdasarkan klasifikasi
Hong et al. sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam hal ini, NHCC
mempraktikkan big data in medicine atau secara lebih spesifik disebut Rekam
Kesehatan Elektrnik (Electronic Health Record/EHC). Data tersebut kemudian
digunakan oleh RS untuk mendukung upaya pencegahan. Pakar kebijakan
kesehatan Stanford University, Duff-Brown (2020), mencatat bahwa Taiwan
mengintegrasikan basis data asuransi kesehatan nasional (National Health
Insurance/NHI) dengan basis data imigrasi dan bea cukai untuk analisis big data
dalam mengidentifikasi kasus yang menghasilkan peringatan selama kunjungan
klinis berdasarkan riwayat perjalanan dan gejala klinis.
Di Singapura, intervensi dini menjadi kunci menekan pandemi (nytimes.com,
17/03). Begitu juga pelacakan yang cermat, karantina, dan jarak sosial yang
diberlakukan. Semuanya dikoordinasikan oleh kepemimpinan yang bersedia
bertindak cepat dan transparan. Selain itu, detail tempat tinggal, pekerjaan,
dan lokasi bermain pasien dirilis dengan cepat, sehingga memungkinkan orang
lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka yang melakukan kontak dekat
pasien juga wajib dikarantina untuk membatasi penyebaran.
Di Korea Selatan, pemanfaatan big data juga dilakukan untuk melacak pasien
positif dari Global Positioning System (GPS) telepon dan mobil, transaksi kartu
kredit, riwayat perjalanan, rekaman Closed-Circuit Television (CCTV), serta
AI, untuk mengidentifikasi kasus prioritas tinggi (Chung dan Soh, 2020).
Aplikasi ponsel cerdas telah dikerahkan untuk wisatawan internasional yang
masuk, yang menjalani periode pemantauan mandiri selama 14 hari dan untuk
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kasus dugaan COVID-19 yang berada dalam isolasi diri wajib. Hal ini dilakukan
dengan memfasilitasi pemantauan mandiri dan melaporkan data kepada
pemerintah. RS telah memperkenalkan diagnosis jarak jauh untuk pasien
dengan gejala ringan untuk membantu membebaskan profesional medis agar
fokus pada gejala yang lebih serius.
Sejumlah praktik big data tersebut, juga diadopsi dan diadaptasi Kementerian
Kominfo dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk
menciptakan aplikasi PeduliLindungi. PeduliLindungi adalah sebuah aplikasi
yang dikembangkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini
mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan
data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita
COVID-19 dapat dilakukan. Data sebaran penyakit hingga ke level kelurahan
pun dapat diketahui melalui aplikasi ini.
Dalam rangka melindungi pengguna dari peretasan sistem, aplikasi ini telah
dilindungi melalui Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020.
Semua pihak yang mengelola aplikasi tersebut diwajibkan untuk melakukan
pembersihan data saat kondisi darurat kesehatan pandemi COVID-19
telah berakhir (covid.go.id, 18/04). Sebelumnya, upaya ini telah didukung
dengan adanya aturan kebijakan (beleidsregel) berupa Surat Edaran tentang
Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat
COVID-19) yang diterbitkan oleh Komisi KIP. Selain aplikasi tersebut, berbagai
aplikasi lain seperti detekesi dini mandiri secara daring yang terintegrasi dengan
pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau layanan
kesehatan swasta lain juga dilakukan.
Upaya pengembangan big data membawa dampak signifikan di tengah pandemi.
Pada dasarnya, sejumlah negara yang memiliki sistem big data, tidak hanya
merasakan manfaat pencegahan dan penanganan yang efisien dalam menangani
pandemi. Pengembangan dan pemanfaatan big data juga memunculkan efek
domino berupa perbaikan sistem pelayanan kesehatan secara lebih menyeluruh
di fasilitas kesehatan yang tersebar begitu banyak di seluruh wilayah negeri.
Pada intinya, big data telah memberikan banyak manfaat di sejumlah negara
yang dapat diterapkan dan diadaptasi di Indonesia untuk memberikan manfaat
yang lebih luas dalam praktiknya di Indonesia.

Weaknesses
Ketersediaan Teknologi dan Manajemen Big Data
Adanya teknologi berupa internet menjadi upaya mendasar dalam praktik
pengembangan dan pemanfaatan big data. Namun, saat ini tidak semua fasilitas
kesehatan memiliki akses internet yang memadai. Apalagi di saat pandemi
seperti ini, kebutuhan akses internet menjadi yang paling utama karena
pertemuan fisik sangat rentan dengan pertambahan kasus positif COVID-19.
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Data Kemenkes hingga 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat 2.877
RS dan 10.134 Puskesmas di Indonesia (kompas.com, 14/10). Dari jumlah
tersebut, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasilitas
pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) masih membutuhkan optimalisasi
layanan internet. Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI telah
menyediakan akses internet di 226 titik fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI masih akan
melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Menteri Kementerian Kominfo Johnny G. Plate, akses internet untuk
708 fasilitas pelayanan kesehatan sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I pada
tahun 2021 mendatang. Berdasarkan informasi dan data tersebut, kebutuhan
akses internet telah disadari jauh sebelum pandemi hadir. Namun, penyediaan
akses memerlukan waktu yang cukup panjang.
Selain itu, dengan hadirnya teknologi hingga ke desa, kebutuhan tenaga ahli
perlu menjadi prioritas, agar fasilitas dan informasi dalam sistem tersebut
dapat terawat. Adanya perluasan sistem big data juga akan menambah server
yang dimiliki Kemenkes, sebagaimana telah disebut sebelumnya. Dalam hal
ini, pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap skema perencanaan
pembiayaan untuk mendukung insfratruktur tersebut.
Lemahnya Komitmen Melakukan Integrasi Sistem
Peneliti dari Universitas Gajah Mada, Anis Fuad, yang meneliti situasi
sektor kesehatan di Indonesia, mengatakan bahwa fasilitas kesehatan masih
menggunakan perangkat lunak yang berbeda-beda (id.techinasia.com,
11/03/2015). Hal tersebut membuat semua pencatatan pasien tercecer dan tidak
terpusat. Padahal dengan sistem big data, informasi terpusat akan dimanfaatkan
secara lebih baik. Data yang terkumpul pun dapat digunakan sebagai prediksi
penyakit dan memetakan tingkat kesehatan penduduk di Indonesia.
Jika melihat pada penanganan pandemi yang dilakukan ketiga negara yang
telah disebutkan sebelumnya, maka pusat data yang terintegrasi melalui sistem
big data dan koordinasi penanganan yang cepat menjadi dasar keberhasilan
penanganan yang lebih baik. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito,
mengatakan saat ini Indonesia belum memiliki satu mekanisme pelaporan yang
terintegrasi. Masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data
COVID-19 yang berbeda. Perangkat lunak yang dipakai juga berbeda-beda.
Selain itu, mengamati praktik yang ada, menjamurnya perangkat lunak atau
berbagai jenis sistem berbasis big data sebagaimana dikatakan Anis juga menjadi
kelemahan lain. Misalnya, untuk memantau kondisi Puskesmas dan RS di masa
pandemi, terdapat sistem informasi yang terpisah, yaitu Sistem Informasi
Puskesmas dan Sistem Informasi RS (SIRS). Belum lagi sistem-sistem lainnya
yang dimiliki Kemenkes.
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Menjamurnya sistem ini memang tidak terelakkan. Pada dasarnya, masingmasing unit kerja di Kemenkes memiliki iklim inovasi pengembangan aplikasi
yang baik. Adanya landasan peraturan sebagaimana disebut sebelumnya,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah memunculkan berbagai aplikasi
sistem informasi yang beragam. Namun, banyaknya aplikasi yang berkembang
belum diikuti dengan integrasi sistem antarunit di Kemenkes. Dengan kata lain,
komitmen yang dimiliki Kemenkes dalam upaya integrasi masih perlu didorong.
Faktor lain yang menjadi tantangan adalah pemahaman akan big data di lingkup
pemerintah yang masih kurang. Hal ini perlu dibangun melalui sosialisasi yang
lebih masif. Aplikasi big data memang dapat dikatakan cukup baru di lingkup
pemerintah, berbeda dengan sektor swasta yang telah menginisiasinya lebih
dahulu. Oleh karena itu, memberikan pemahaman dan pentingnya manfaat
sistem ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Threats
Keamanan Data
Pemanfaatan perangkat teknologi tidak serta merta menyelesaikan berbagai
persoalan rumit di masa krisis. Setiap sistem memiliki kelemahan yang sewaktuwaktu justru dapat berbalik merugikan penggunanya. Masalah yang muncul,
misalnya, kebocoran data pasien COVID-19 yang mencuat beberapa waktu
lalu. Keamanan data diri pasien COVID-19 pun dipertaruhkan. Data yang
selama ini selalu dirahasiakan oleh pemerintah, diduga telah diperjualbelikan
oleh peretas atau hacker di situs dark web (kompas.com, 22/06). Peretas
tersebut mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien COVID-19.
Data tersebut dijual seharga 300 dollar AS atau sekitar Rp4,2 juta di situs Raid
Forums, situs yang digunakan hacker untuk menjual data pengguna salah satu
platform belanja daring terkemuka di Indonesia beberapa waktu lalu. Hacker
tersebut turut melampirkan sampel data yang berhasil diretas. Sampel itu terdiri
atas tujuh nama Warga Negara Indonesia (WNI) dan tiga Warga Negara Asing
(WNA) dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) di Provinsi Bali. Data
yang dihimpun berisi data sensitif berupa nama, nomor telepon, alamat, hasil
tes polymerase chain reaction (PCR), serta lokasi pasien dirawat. Di dalamnya
juga tercantum kolom nomor induk kependudukan (NIK) meskipun tidak terisi.
Potensi pemanfaatan yang sangat besar dari big data untuk memengaruhi
kehidupan individu hingga masyarakat luas (bahkan negara dan dunia),
mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati memastikan bahwa cara
mendapatkan hingga pemanfaatannya harus tetap mengedepankan harkat dan
martabat manusia (Mahardinata, 2019). Dengan kata lain, melalui praktik big
data di tengah pandemi, upaya negara membuka data publik seperti usia, jenis
kelamin, dan kewarganegaraan perlu didukung landasan hukum yang tegas
untuk melindungi data-data yang telah terkumpul tersebut.
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Apalagi dalam sektor kesehatan, tidak semua informasi publik dapat dibuka.
Misalnya, data lengkap pasien dan rekam medis atau riwayat pengobatan
yang dimiliki. Ini menjadi pekerjaan besar Pemerintah Pusat untuk melindungi
dan menjamin informasi pasien. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam), pada tanggal 23 Maret lalu, menyampaikan empat rekomendasi
mengenai perlindungan data pribadi di era pandemi, yakni otoritas kesehatan
harus mengedepankan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik Medis; pembukaan informasi dan
status rekam medis pasien hanya dapat dilakukan atas persetujuan pasien
atau keluarganya; adanya penegakan hukum, serta kebolehan menurut UU
(hukumonline.com, 20/04).
Menurut Elsam, Komisi KIP dan Komisi Informasi Provinsi memiliki posisi
sentral dalam isu ini, karena fungsi dan tugasnya sebagai lembaga negara
yang menangani sengketa informasi dan berwenang membuat aturan teknis
dan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Tugas dan kewenangan
Komisi Informasi itu tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Jika dihubungkan dengan pandemi, ada dua tugas
Komisi Informasi yang relevan. Pertama, membuat petunjuk teknis pelayanan
informasi dalam situasi darurat. Ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008
hanya mengatur pelayanan informasi dalam kondisi normal, tidak dalam situasi
darurat bencana nasional. Seyogyanya, tugas membuat pedoman itu dilakukan
sejak awal pandemi. Dalam konteks ini, Komisi KIP telah menerbitkan pedoman
pelayanan informasi pada masa darurat kesehatan. Selain itu, RUU Perlindungan
Data Pribadi juga belum disahkan. Padahal RUU ini sangat penting untuk
menangani kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan big data di Indonesia.
Secara lebih ringkas, keempat aspek analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 6.2. Pemetaan Situasi Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data
Menghadapi Pandemi berdasarkan analisis SWOT

Membantu dalam
mencapai tujuan

Menghambat
dalam mencapai tujuan

Strengths
• Adanya berbagai landasan
Faktor
hukum yang mendukung
pengembangan dan
Interpemanfaatan big data
nal
Opportunities
• Big data yang telah memberikan
Faktor
banyak manfaat di sejumlah neEkster- gara yang dapat diterapkan dan
diadaptasi di Indonesia untuk
nal
memberikan manfaat yang lebih
luas

Weaknesses
• Ketersediaan teknologi dan
manajemen big data
• Lemahnya komitmen dalam melakukan integrasi sistem perlu
diringi dengan sosialisasi yang lebih masif di lingkup pemerintah
Threats
• Keamanan data

Sumber: Analisis Pribadi Penulis dari Berbagai Sumber, 2020.
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Penguatan Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Sektor Kesehatan
Melalui analisis SWOT di atas, sejumlah kondisi masih perlu diperhatikan untuk
memperkuat strategi yang akan dilakukan. Pertama, ketegasan pemerintah
dalam menjalankan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Integrasi data yang dibawa oleh big data memang menimbulkan kompleksitas.
Termasuk menjamurnya berbagai aplikasi di perangkat pemerintah di seluruh
Indonesia. Oleh karena itu, jika pemerintah serius mengembangkan dan
memanfaatkan sistem ini, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data
Indonesia harus benar-benar ditegakkan, khususnya di Kemenkes. Hal ini akan
membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang bertahap, serta
sinergi antarsektor dan pemangku kepentingan terkait big data tersebut, namun
bukan suatu kemustahilan.
Kedua, penguatan kolaborasi Kominfo, Kemenkes, Perguruan Tinggi, Sektor
Swasta, dan negara lain sebagai mitra. Upaya mendasar dalam mempersiapkan
ekosistem teknologi berupa internet dan fasilitasnya yang lebih merata, serta
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola sistem perlu menjadi
prioritas Kominfo. Untuk makin menguatkan berbagai landasan yang telah ada,
adanya Roadmap (Peta Jalan) Indonesia Digital, yang tengah disusun hingga
tahun 2024 juga akan menjadi salah satu faktor internal yang mendukung
pengembangan dan pemanfaatan big data di sektor kesehatan. Salah satu
program yang termuat dalam roadmap tersebut adalah peningkatan akses
layanan kesehatan.
Menurut Menteri Kementerian Kominfo, selain peningkatan akses internet di
fasilitas layanan kesehatan, ada sejumlah hal lain yang menjadi program prioritas
Kementerian Kominfo, khususnya di sektor kesehatan, yang masuk dalam peta
jalan tersebut (antaranews.com, 14/10). Diantaranya adalah melalui perluasan
jangkauan infrastruktur digital dalam mendukung layanan kesehatan melalui
telehealth atau telemedicine. Kemudian penerapan registrasi kesehatan digital
nasional, termasuk manajemen data dan rekam medis (health record).
Selain itu, pengembangan hub dan ekosistem teknologi medis, penerapan
analitik untuk manajemen penyakit (antara lain untuk meningkatkan akurasi
diagnosa), perluasan pelacakan kontak (tracing), serta implementasi digitalisasi
untuk mendorong hidup yang lebih sehat. Selain penyediaan akses internet,
pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan
talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.
Upaya-upaya ini perlu didukung kolaborasi antaraktor strategis, sebagaimana
saat ini sektor swasta juga memiliki pengalaman yang lebih baik. Selain itu,
peranan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional
(BRIN) untuk memimpin berbagai kerjasama juga diperlukan. Kolaborasi yang
ada saat ini, tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan berbagai lembaga
di Indonesia, termasuk perguruan tinggi atau kerjasama dengan negara lain
sebagai mitra. Roadmap kolaborasi selayaknya juga harus dipersiapkan, sehingga
perencanaan menjadi semakin realistis.
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Ketiga, tinjauan komprehensif berbagai peraturan soal big data dan sektor
kesehatan. Upaya ini menjadi sebuah langkah evaluasi dan upaya menyediakan
payung hukum soal pemanfaatan big data, khususnya di tengah pandemi.
Berdasarkan dinamika pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia,
pemerintah cukup lama dalam membuat sejumlah aplikasi rekam jejak pasien
COVID-19 karena pertimbangan privasi. Sedangkan mobilitas masyarakat terus
berjalan tanpa tahu lokasi-lokasi rentan yang dapat menyebabkan penularan
tinggi atau keberadaan suatu kluster pandemi.
Praktik yang dilaksanakan Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan menunjukkan
persiapan yang lebih baik dalam pencegahan karena landasan peraturan soal
perlindungan data membuka informasi pasien positif telah dimiliki, lantaran
belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya. Melihat dinamika penyakit menular
di dunia, adanya landasan peraturan sangat penting untuk memitigasi pandemipandemi yang dapat saja hadir dalam masa mendatang. Adanya payung hukum
juga perlu memperhatikan sektor-sektor utama lain, seperti ekonomi dan
pendidikan. Dengan demikian, ke depan pencegahan penyakit menular serupa
dapat dilakukan lebih baik.
Payung hukum yang perlu ditinjau tersebut juga perlu memperhatikan
sejumlah aspek utama, diantaranya pendataan kebutuhan tenaga kesehatan,
serta alat pelindung diri (APD) dan fasilitas kesehatan yang lebih efektif;
kemudian, bagaimana pemanfaatan sistem big data dapat lebih efektif dalam
menyosialisasikan hidup; menunjang adanya mekanisme pelaporan pasien
melalui satu sistem pemerintah, sehingga dapat menekan perbedaan data
yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan soal
perlindungan data pribadi yang belum disahkan.
Jika pemerintah benar-benar berkomitmen memperluas praktik big data di
seluruh RS, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain, maka RUU perlindungan
data pribadi harus segera dibahas kembali dan disahkan terlebih dahulu. RUU
ini harus menjamin penegakan hukum yang tegas dalam upaya mencegah dan
menangani adanya kasus terkait perlindungan data yang dimiliki pasien. Dengan
begitu, bila terjadi pencurian atau pelanggaran, pelaku dapat ditindak tegas.
Menurut Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN), Anton Setiyawan, insiden siber, berdasarkan tugas dan fungsi BSSN
hanya menangani penanggulangan dan pemulihan terhadap sistem elektronik
yang mengalami insiden (cyberthreat.id, 11/09). Sementara, kejahatan siber
merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum. Disinilah fokus perhatian
akan RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut sangat penting. Siapakah aparat
yang akan menindak jika kebocoran data pasien terjadi, bagaimana sanksi yang
dijatuhkan kemudian, sehingga RUU ini jika disahkan dan diterapkan akan
benar-benar efektif kedepannya.
Selain itu, Komisi KIP juga diharapkan merancang peraturan yang permanen
atau lebih mengikat soal keterbukaan informasi di masa pandemi atau masa
krisis. Hal ini akan membuat Komisi KIP lebih siap dan sigap melakukan langkah
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antisipatif dan dapat menangani dengan baik jika terjadi sengketa. Pada akhirnya,
berbagai landasan hukum ini diharapkan untuk membantu pemerintah memiliki
mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien. Aktor-aktor strategis utama
yang perlu dilibatkan dalam tinjauan terhadap berbagai peraturan hukum ini
diantaranya adalah: Kemenkes, Kementerian Kominfo, Komisi KIP, serta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keempat, kolaborasi manajemen sistem dan pendanaan yang efektif. Sistem
big data akan membuat semua data terintegrasi, dengan demikian server yang
dimiliki Kemenkes akan terus bertambah. Membeli server dan melindungi
data-data yang ada memerlukan biaya yang sangat mahal. Dalam praktiknya,
Indonesia dapat belajar mengenai big data dengan negara-negara yang telah
berpengalaman, seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan, termasuk
dalam hal peninjauan terhadap peraturan perundangan yang dimiliki. Tetapi,
pendanaan juga merupakan aspek yang sangat penting.
Saat ini, di Indonesia juga telah hadir sejumlah penyedia server, termasuk
menjamin keamanan data yang ada melalui sejumlah strategi yang ditawarkan.
Jika pun Kemenkes telah memiliki pusat server, adanya kerjasama dengan
pihak ketiga perlu dipertimbangkan. Semakin besar data yang dimiliki, semakin
besar pula risiko pemeliharaan dan perlindungan sistem tersebut. Pada intinya,
kembali lagi, skema pembiayaan perlu ditinjau kembali.
Selain itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan merekrut konsultan dalam
praktik big data atau membuka rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan, untuk
menunjang keberadaan sistem tersebut. Pemerataan akses internet yang
dilakukan hingga ke RS dan Puskesmas, perlu diiringi dengan pemetaan SDM
yang mampu memanajemen sistem big data tersebut dengan baik.
Kelima, Kemenkes perlu memotivasi dan mendukung fasilitas kesehatan
untuk melakukan upaya pendataan yang terintegrasi di tengah pandemi.
Data pasien yang dimiliki masing-masing RS menjadi begitu sensitif untuk
dibagi-sebarkan dalam suatu sistem rekam jejak pasien COVID-19. Upaya
menjamin perlindungan data ini menjadi prioritas utama sebagaimana saat
ini RUU Perlindungan Data Pribadi masih dibahas. Jika RUU ini sudah
disahkan dengan mekanisme pemberian sanksi yang jelas, maka manajemen
RS diharapkan akan lebih menyadari pentingnya aspek perlindungan data
pribadi, termasuk data pasien, namun dalam konteks tertentu, RS juga dapat
terbuka dalam bekerjasama memberikan data pasien. Sejumlah insentif juga
perlu dipertimbangkan Kemenkes untuk RS yang terbuka untuk bekerjasama
memberikan data-data pasien.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Pemetaan situasi pengembangan dan pemanfaatan big data menghadapi
pandemi berdasarkan analisis SWOT dapat diidentifikasikan, yaitu, pertama,
strengths (kekuatan), yang ditunjukkan dengan adanya berbagai landasan
hukum yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan big data menjadi
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dasar yang kuat dalam pelaksanaan sistem ini kedepannya. Kedua, weaknesses
(kelemahan), dalam aspek ini, yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan
teknologi dan manajemen big data, serta lemahnya komitmen dalam melakukan
integrasi sistem. Kondisi ini memerlukan sosialisasi yang lebih masif di lingkup
pemerintah.
Ketiga, opportunities (peluang). Dalam hal ini, big data yang telah memberikan
banyak manfaat di sejumlah negara dapat diadopsi dan diadaptasi di Indonesia
untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Keempat, threats (ancaman),
terutama terkait dengan prioritas pemerintah untuk melakukan keamanan data
dalam bentuk pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Selain itu, penguatan pengembangan dan pemanfaatan big data dapat dilakukan
dengan lima langkah. Pertama, ketegasan pemerintah dalam menjalankan
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kedua, penguatan
kolaborasi Kementerian Kominfo, Kemenkes, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta,
dan negara lain sebagai mitra. Ketiga, tinjauan komprehensif berbagai peraturan
soal big data dan sektor kesehatan. Keempat, kolaborasi manajemen sistem dan
pendanaan yang efektif. Kelima, Kemenkes perlu memotivasi dan mendukung
fasilitas kesehatan untuk melakukan upaya pendataan yang terintegrasi di
tengah pandemi.
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Profil Lembaga
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 masalahmasalah 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 visi dan misi TII antara lain adalah
penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalu pelatihan dan kelompok kerja
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan
Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan
(The Indonesian Forum).
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RISET DAN PROGRAM
RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu
fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat
pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan
ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin
meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan
kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti
ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi
pelaksanaan kebijakan.
Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif dalam
proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi
sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada
masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan
demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.
TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada
isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas,
daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada
isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (social
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan
subsidi pemerintah.
Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah
(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan
Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah
Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses
pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah
Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan
memiliki dasar akademik yang kuat.
Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis
normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan
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khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan
Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis,
antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan
draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda
yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik
dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang
melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG POLITIK
Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak
lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah
daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah
tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah
dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta
aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.
Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII
tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (policy assessment) yang akan
ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti
meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang
TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan
bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi
masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan
prinsip-prinsip Open Government pada umumnya, dalam rangka meningkatkan
partisipasi warga dalam proses kebijakan.

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, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk
memperbaiki pembangunan bidang- bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial
TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah,
dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalahmasalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak,
dan lansia.
Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis
Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning
Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.
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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) Sudah masanya
meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik,
ilmiah, terukur, dan dapat diuji.
Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun
Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik.
Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan
posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3)
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter;
serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN
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.
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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.

FASILITASI & ADVOKASI
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.
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Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute
mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan
penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)
The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat
terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan.
Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri
sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya
pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat
dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja
(working group) dan advokasi publik. Peran mediator dan fasilitator yang
dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerjakerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan
dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga
dukungan (lembaga donor).
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Jelang akhir tahun 2020, The Indonesian Institute, Center for
Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan Laporan
Tahunan, INDONESIA 2020, yang memberikan analisis kami
terhadap peristiwa dan kebijakan publik di tahun terkait. Kali
ini, kami mengangkat empat topik kebijakan, yang meliputi
aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial, dengan merujuk pada
isu-isu kebijakan publik yang kami nilai sangat penting dan hangat,
yang terjadi di tahun 2020.
Dalam laporan tahunan kali ini, INDONESIA 2020, TII mengangkat
enam topik, yaitu “Politik Dinasti dalam Penyelenggaraan Pilkada
2020”, “Menilik Kuasa Oligarki dalam Pembentukan Legislasi
Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo”, “Kebebasan Ekonomi
di Tengah Pandemi COVID-19: Bukti dari Indonesia”, “Jaring
Pengaman Sosial Untuk Mengatasi Kerentanan Keluarga Pada
Masa Krisis”, “Isu Peretasan dalam Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi”, dan “Strategi Pengembangan dan
Pemanfaatan Big Data Menghadapi Pandemi Masa Kini dan
Mendatang”
Melalui INDONESIA 2020 dan berbagai publikasi dan kegiatan TII
selama ini, TII selalu berkomitmen untuk berkontribusi positif dan
signikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel
terkait analisis dan rekomendasi kebijakan publik di Indonesia.
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