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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Januari 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
kondisi ekonomi Indonesia khususnya dari sisi permintaan dan memberikan 
peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk keluar dari krisis. 
Pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab 
itu, di sinilah peran pemerintah harus masuk ke pasar dengan justifikasi 
adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang keputusan 
Pemerintah yang secara tegas telah menyatakan pelarangan serta 
penghentian segala bentuk kegiatan dan penggunaan atribut Front Pembela 
Islam (FPI). Selain itu, kami membahas tentang kebijakan vaksinisasi dari 
sudut pandang kajian hukum dan maraknya berita bohong yang mengiringi 
kebijakan tersebut. 

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pembahasan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi 
(PDP) yang kebutuhannya begitu mendesak. Namun permasalahannya, 
pembahasan RUU tersebut malah tertahan di DPR.  Selain itu, kami juga 
membahas tentang keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 
mengakomodir kepentingan partai politik ke dalam pemerintahan. Lantas, 
bagaimana nasib masyarakat ke depan ketika kekuasaan berjalan tanpa 
pengawasan berarti dan keseimbangan? Selanjutnya, kami membahas 
tentang polemik kebijakan vaksin di masyarakat. Polemik ini ditengarai 
akibat lemahnya sosialisasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan vaksin 
di Indonesia. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang dukungan bagi 
keluarga dan anak harus menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah dan 
aktor terkait lainnya agar mereka dapat bertahan dan berkembang di masa 
krisis saat ini. Selanjutnya, kami membahas tentang perkembangan sistem 
digital kesehatan membawa kabar baik di tengah perjuangan melawan 
COVID-19. Sejumlah langkah prioritas perlu dikejar agar sistem digital dapat 
memberikan dampak signifikan dalam menekan penyebaran COVID-19. 
Selain itu, kami membahas tentang pentingnya meninjau kembali jalannya 
collaborative sandbox Jakarta Smart City (JSC) untuk memperkuat fungsi 
yang dijalankan selama pandemic. Kemudian, kami juga membahas tentang 
reformasi perlindungan sosial melalui desain ulang bantuan social. 
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021
  

Tidak terasa genap hampir 10 bulan kita mengalami kondisi stagnansi 
antara pandemi dan pemulihan ekonomi. Dari sisi kesehatan virus ini 
telah merenggut lebih dari 20 ribu nyawa, dan ratusan ribu lainnya 
yang masih harus berjuang sembuh. Kita tahu juga bahwa dampak 
pandemi ini begitu sangat mempengaruhi perekonomian. Dari 
indikator kinerja makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi 
mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan 
ekonomi kuartal II-2020 berkontraksi sebesar 5,3 persen year on 
year/yoy (BPS, 2020) dan disinyalir menjadi pertumbuhan yang 
paling paling terpukul akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas 
masyarakat dari April hingga Mei 2020. Kondisi kuartal III-2020 
pun tidak jauh berbeda, memang sedikit lebih membaik, tetapi tidak 
mengubah kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak 
baik-baik saja di tahun 2020.

Salah satu sebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup 
melempem pada tahun ini adalah karena terjadinya guncangan pada 
sisi permintaan dan penawaran secara agregat. Mau tidak mau 
output atau Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami tekanan yang 
cukup hebat. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba memetakan 
apa yang sedang terjadi saat ini khususnya dari sisi permintaan dan 
memberikan peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk 
keluar dari labirin yang berbelit ini. 

Mencermati Sisi Permintaan 

Dalam tulisan ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh 
Blanchard (2014) yang menggunakan cara pandang Keynes bahwa 
di dalam jangka pendek, ketika perekonomian sedang mengalami 
keadaan slump atau terpuruk maka salah satu solusi yang dapat 
dilakukan adalah dengan memacu sisi permintaan agregat untuk 
mendorong pergerakan output/PDB. 

Laporan Utama
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Lebih lanjut, kita tahu juga bahwa di dalam sisi permintaan agregat 
terdapat suatu persamaan, yaitu Y=C+I+G+(X-M). Persamaan 
ini ingin menunjukkan bahwa di dalam situasi normal, idealnya 
kita dapat mendorong perekonomian dari dalam maupun dari luar. 
Namun, situasinya kini berbeda dimana ekonomi dunia sedang 
mengalami guncangan. Implikasinya, sumber pertumbuhan 
ekonomi dari luar melalui perdagangan internasional (X-M) tidak 
dapat begitu diandalkan. Dengan demikian, tumpuan harapan ada 
pada sumber pertumbuhan dari dalam negeri/domestik (C+I+G).

Berfokus kepada sumber pertumbuhan domestik. Kita juga tahu 
bahwa dalam situasi normal, kita dapat menggenjotnya melalui 
investasi. Namun, di tengah  situasi  extraordinary  ini  kita  perlu realistis 
dan rasional, pembatasan aktivitas dan mobiltas menyebabkan 
penutupan ekonomi dan pelesuan permintaan. Dampaknya dunia 
usaha juga ikut terekan lantaran rendahnya permintaan yang secara 
simultan membuat aliran investasi juga menjadi tersendat. Hal ini 
juga dipekuat oleh studi awal yang dilakukan oleh Basri (2020) yang 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kapasitas 
produksi dan mobilitas. Semakin tinggi orang yang tinggal di rumah, 
semakin rendah kapasitas produksi yang digunakan. Akibatnya, 
semakin rendah kapasitas produksi yang digunakan, semakin 
rendah pula tambahan investasi. Implikasinya, investasi belum akan 
meningkat jika mobilitas belum kembali normal. 

Kalau demikian, bagaimana alternatifnya? saya sepakat dengan 
Kuncoro (2020) harus diakui, pengeluaran konsumsi rumah tangga 
tetap menjadi exit strategy paling ampuh untuk memulihkan kondisi 
perekonomian. Namun sayangnya, lagi-lagi di tengah pandemi 
COVID-19 ini pola konsumsi masyarakat juga turut mengalami 
kemerosotan. Hal ini tercermin dari pos belanja rumah tangga yang 
memiliki proporsi terbesar terhadap PDB 57,85 persen mengalami 
kontraksi -5,52 persen yoy pada kuartal II-2020. Kemudian, di kuartal 
III-2020, belanja rumah tangga juga belum pulih sepenuhnya hal ini 
tercermin dari data belanja rumah tangga sebesar -4,04 persen yoy. 

Belanja Masyarakat. 

Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat konsumsi rumah 
tangga merosot begitu tajam? Untuk menjawab pertanyaan ini, 
penulis berasumsi ada dua penyebab, pertama karena masyarakat 
kehilangan pendapatan yang menyebabkan daya beli menurun. 
Kedua, karena adanya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 
yang membuat konsumen menahan konsumsinya. Untuk menguji 
asumsi ini, saya akan menggunakan pendekatan deskriptif. Pertama 

Laporan Utama
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saya akan membagi kelompok masyarakat menjadi dua; kelompok 
berpenghasilan menengah ke bawah <5 juta per bulan dan 
berpenghasilan menengah ke atas >5 juta per bulan berpenghasilan 
rendah. Perlu menjadi catatan bahwa pendapatan menjadi salah 
satu determinan yang mampu menggerakkan konsumsi/belanja 
rumah tangga (Akekere dan Yousuo, 2012; Ezeji dan Judua, 2015)  

Bagi kelompok berpenghasilan menengah ke atas, penurunan 
konsumsi mereka lebih cenderung terpengaruhi oleh. kepercayaan 
konsumen mengenai prospek ekonomi yang akan datang. Data Indeks 
Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia menunjukkan bahwa 
keyakinan konsumen telah pulih dari titik terendahnya di 77,8 pada 
Mei 2020. IKK mencapai titik tertinggi di 86,9 pada bulan Agustus 
tetapi melemah ke 79,0 pada bulan Oktober 2020. Menurut, studi 
OCE Mandiri (2020) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen 
ini dipengaruhi oleh jumlah kasus baru COVID-19 yang positif. Jika 
jumlahnya kasus meningkat, masyarakat kelompok ini mungkin 
khawatir untuk melihat bagaimana prospek pemulihan ekonomi ke 
depan, terlebih adanya sentimen pembatasan sosial yang membuat 
mobilitas juga menurun. Akibatnya, keyakinan mereka terhadap 
ekonomi pun ikut memburuk. 

Imbasnya, kelompok menengah atas ini pun menahan laju 
konsumsinya. Menurut Bank Dunia dikutip dalam Basri (2020) 
menunjukkan bahwa kelompok dengan pengeluaran >5 juta per 
bulan adalah konsumen utama untuk hiburan, rumah, dan barang 
tahan lama. Sayangnya, selama pandemi, sektor yang digemari 
oleh kelompok menengah atas ini terpaksa terhenti karena protokol 
kesehatan. Imbasnya, sektor-sektor seperti pariwisata dan hiburan 
pun mengalami penurunan drasti akibat tidak adanya aliran 
permintaan dari konsumen ke sektor-sektor ini yang didominasi oleh 
kelompok menengah atas (BPS, 2020).

Lantas, apa yang dilakukan oleh kelompok menengah ini di 
tengah pandemi? Ada satu fenomena yang menarik, di tengah 
pandemi COVID-19 simpanan masyarakat di sektor perbankan 
terus menanjak. Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) per Oktober 2020 tercatat Rp 6.336,5 
triliun atau tumbuh 11,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). 
Hal ini semakin jelas mengindikasikan bahwa ada pola konsumsi 
yang ditahan oleh masyarakat. Survei McKinsey (2020) juga 
menunjukkan bahwa 67 persen responden di Indonesia kini lebih 
mempertimbangkan cara mengeluarkan uang. Lalu, 59 persen 
mencari langkah untuk lebih menyimpan uang ketika berbelanja. 
Kemudian, 56 persen beralih membeli produk yang lebih murah 
demi menyimpan uang.  

Laporan Utama



Update Indonesia — Volume XV, No.1 – Januari 2021 6

Menurut Kuncoro (2020) nasabah perseorangan kelas menengah-
atas cenderung memiliki keuangan yang sudah lebih mapan. 
Dengan demikian, motif menyimpan uang di bank lebih didominasi 
oleh perolehan imbal hasil. Mereka dengan mudah memindahan 
simpanannya ke bank lain atau ke instrumen finansial lain yang 
menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini senyatanya juga 
diaminin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan 
bahwa simpanan berjangka (yang memberikan imbal hasil lebih 
atraktif daripada tabungan) mengalami peningkatan dari 7 persen 
yoy pada September menjadi 8,1 persen yoy per Oktober 2020, baik 
rupiah maupun valuta asing. 

Sementara itu, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah 
ke bawah, faktor yang memengaruhi perubahan konsumsi mereka 
sangat akan mungkin terjadi akibat penurunan pendapatan. Terlebih 
kelompok menjadi kelompok yang mengalami tekanan cukup besar 
saat pandemi COVID-19. Kelompok ini mengalami dampak yang 
cukup besar dikarenakan kelompok ini banyak berkecimpung di 
sektor informal, entah itu pekerja paruh waktu, pekerja harian, atau 
pekerja proyekkan, ojek online dll. Data OCE Bank Mandiri (2020) 
pun menunjukkan bahwa pekerja tetap terkena dampak yang relatif 
paling kecil, tetapi pekerja informal dan wiraswasta mengalami 
penurunan pendapatan yang lebih tajam, masing masing turun 
menjadi 60 persen dan 80 persen dari kondisi normal (Basri dalam 
Fadilah, 2020). Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, 
bahwa ketika pendapatan mengalami guncangan maka dampaknya 
akan terasa kepada ke konsumsi.

Namun, sebagai mana fungsi konsumsi C = a + bYd kendati 
pendapatan 0 tetap saja setiap orang masih harus tetap mengkonsumsi 
atau yang dikenal konsumsi otonomus.  Oleh sebab itu, konfigurasi 
problem di atas membuat kelompok ini mau tidak mau mereka 
harus ‘mantab’ (makan tabungan) guna menambal biaya konsumsi 
otonomus mereka. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika data 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikutip dari Kompas.com 
(2020) menunjukkan bahwa pada kuartal I-2020 nilai simpanan di 
bawah Rp100 juta menurun sebesar 3 persen secara year to date 
(ytd). 

Oleh sebab itu, sampai di sini kita ketahui bahwa penyumbang 
konsumsi saat ini lebih banyak didominasi oleh kelompok menengah 
ke bawah. Data Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa kelompok 
pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) di bawah Rp3 juta memiliki 
rata-rata porsi konsumsi 69 persen terhadap total pendapatan 

Laporan Utama
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(Oktober 2020). Dengan demikian kebijakan pembatasan sosial 
akan sangat bias kepada kelompok menengah ke bawah karena 
mereka harus kehilangan pendapatan dan juga terus menguras 
tabungannya guna memenuhi konsumsi otonomusnya. Akibatnya, 
kelompok ini juga menjadi sangat bergantung kepada bantuan dari 
pemerintah, baik itu berupa sembako, blt, maupun bantuan sosial 
lainnya yang dapat membuat mereka bertahan di tengah pandemi 
COVID-19 ini. 

Peran Pemerintah

Sehimpun fakta di atas semakin memperkuat bahwa siklus ekonomi 
yang berpegang pada prinsip market correcting itself mungkin akan 
membutuhkan adjustment yang begitu panjang melihat adanya 
perubahan irasional yang terjadi pada agen-agen ekonomi. Oleh 
sebab itu, di sinilah yang peran pemerintah harus masuk ke pasar 
dengan justifikasi adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi. 
Sampai di sini, kita tahu bahwa pemerintah telah menggelontorkan 
ratusan triliun melalui upaya transfer payment dengan bantuan sosial, 
baik berupa sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) maupun 
pos bantuan sosial lainnya memang menjadi salah satu opsi untuk 
mendorong permintaan. 

Sayangnya, sifat tranfer payment yang diberikan oleh pemerintah 
tidak sepenuhnya efektif untuk mendorong permintaan secara 
langsung. Hal ini disebabkan bentuk bantuan sosial yang diberikan 
pemerintah bersifat non-tunai. Misalnya, dalam proses pemberian 
sembako. Dalam proses pelaksaan pemberian sembako ini 
pemerintah hanya bekerja sama dengan pihak tertentu untuk proses 
penyediaan barang dan jasanya. Akibatnya, transfer payment dengan 
harapan menggerakkan konsumsi masyarakat tidak memberikan 
efek pengganda kepada aktor-aktor ekonomi lainnya. Selain itu, 
proses pemberian bantuan non-tunai juga rentan dengan kebocoran 
seperti korupsi. Kasus teranyar baru-baru ini menjadi pukulan telak 
bagi pemerintah untuk memikirkan skema penyaluran bantuan 
sosial dalam bentuk lain. 

Hingga Januari 2021 pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk 
mengubah model penyaluran bansos menjadi bentuk tunai. Hal 
ini patut diapreasi karena pemerintah artinya sudah menjalankan 
proses evalusasi program dan melakukan perubahan dan perbaikan 
dalam mengatasi persoalan sebelumnya. Pada prinsipnya, bansos 
tunai memberikan fleksibilitas bagi penerimanya. Hal ini disebabkan 
biayanya lebih murah; bantuan tunai lebih bermanfaat bagi 
kelompok miskin karena memberikan kebebasan kepada orang untuk 

Laporan Utama
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menentukan apa yang ia butuhkan; dan bantuan tunai memotong 
rantai birokrasi sehingga risiko kebocoran bisa lebih kecil. (Friedman 
dalam Basri 2020). 

Sayangnya, menurut hemat penulis besaran bansos yang diberikan 
pun masih terbilang rendah untuk mendorong permintaan 
masyarakat. Bahkan jumlah bantuan sebesar Rp300.000 jauh lebih 
rendah dibandingkan garis kemiskinan Indonesia yang sebesar 
Rp440.000. Akibatnya, mungkin bansos tunai Rp300.000 sebulan 
mungkin hanya akan dialokasikan untuk kebutuhan pangan saja. 
Padahal, porsei pangan relatif kecil dalam determinan pembentukan 
inflasi. Inflasi sediri saat ini menjadi salah satu indikator yang dapat 
diperhatikan untuk melihat bagaimana kinerja daya beli masyarakat. 
Jika inflasi rendah hal tersebut dapat menunjukkan lemahnya 
permintaan, sementara jika inflasi meningkat maka ada potensi 
gairah daya beli. Dengan bansos Rp300.000 tadi yang mungkin 
hanya dapat dihabiskan untuk kebutuhan pangan saja, maka laju 
inflasi niscahya belum dapat terangkat. 

Selain itu, penulis juga menduga bahwa uang tunai yang diberikan 
ini tidak akan sepenuhnya dibelanjakan mengingat motif memegang 
uang akan menjadi perbeda ditataran individu. Terlebih data 
penerima bansos ini pun pendataannya masih bersifat sangat 
kasar dan belum ada segregasi yang kompleks, seperti apakah 
penerima sudah menikah, memiliki tanggungan keluarga, atau 
masih melajang. Padahal dengan adanya segresasi ini akan ini akan 
menentukan bagaimana motif memegang uang dari para penerima 
bansos. Misalnya, bagi penerima bansos tunai yang belum menikah 
dan masih hidup sendiri mungkin mereka akan memiliki motif 
berjaga-jaga untuk membelanjakan uangnya karena adanya faktor 
ketidakpastian di bulan berikutnya. Akibatnya, alokasi belanjanya 
pun juga akan berkurang. Dengan demikian permintaan juga 
tidak akan pulih sepenuhnya. Berbeda halnya dengan penerima 
bansos tunai yang sudah menikah, mereka mau tidak mau harus 
mengalokasikan semua uang yang didapatnya untuk kebutuhan 
rumah tangga. Maka, potensi ketidakefektifan bansos tunai untuk 
mendorong permintaan pun masih sangat mungkin terjadi. Namun, 
ini masih dugaan sementara penulis, masih diperlukan penelitian 
yang lebih kompleks untuk membuktikan dugaan tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat diambil oleh 
pemerintah untuk mendorong daya beli dan memacu ekonomi.

Laporan Utama
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Pertama, melihat adanya perubahan pola perilaku masyarakat 
dalam membelanjakan uangnya, maka Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat 
mendiversifikasi bentuk bansos baik itu melalui uang tunai atau 
pemberian kupon belanja, yang memiliki jangka waktu tertentu atau 
dikolaborasi, entah 50 persen uang tunai atau 50 persen berbentuk 
kupon berbelanja. Dengan bentuk kupon belanja berjangka waktu, 
masyarakat tidak memiliki pilihan selain menukarkan kupon tersebut 
dalam bentuk barang kebutuhan pokok. Misalnya, menukar kupon 
ke UMKM/warung-warung yang sudah terdaftar dan terhubung 
dengan pemerintah, alih-alih menyimpannya di balik bantal atau 
ditabungkan. Alhasil, aktivitas dan perputaran ekonomi berjalan. 

Kedua, Kemenkeu dan Kemensos dapat mempertimbangkan 
opsi untuk menaikkan besaran nominal bansos tunai. Salah satu 
indikator yang dapat digunakan adalah garis kemiskinan. Sesuai data 
BPS, per bulan September 2019, angka garis kemiskinan per kapita 
di Indonesia mencapai Rp440.000 per bulan. Apabila dalam satu 
keluarga seorang kepala keluarga menanggung tiga orang, maka 
idealnya jumlah bansos tunai per keluarga mendekati Rp1,2 juta 
per bulan. Dengan demikian, masyarakat pun bisa memiliki akses 
untuk membelanjakan uangnya di luar membeli kebutuhan pokok. 
Terkait bentuknya, opsi kebijakan pertama juga dapat dielaborasi 
dalam pemberian bentuk bantuannya. Terakhir, kendati ada opsi 
peningkatan pemberian nominal bansos, hal ini juga harus tetap 
mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas fiskal.

Ketiga, jika kondisinya alternatif kebijakan peningkatan nominal 
bansos dipilih, maka Kemenkeu harus mempersiapkan opsi 
menaikkan defisit anggaran hingga tahun 2022. Kemenkeu juga 
harus mencari sumber pendanaan lainnya salah satunya adalah 
dengan memanfaatkan peran kerja sama internasional. Sebagaimana 
yang dikutip dari Basri (2020), Pemerintah Indonesia dulu pernah 
memiliki fasilitas Deferred Draw Down Option (DDDO), di mana 
jika bunga obligasi di pasar sangat mahal, Pemerintah Indonesia 
dapat meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia 
(ADB), Australia, dan Jepang dengan bunga yang sangat rendah. 
Maka, skema ini mungkin bisa dihidupkan kembali jika pemerintah 
mengkhawatirkan bunga obligasi terlampau tinggi di pasar. Alhasil, 
Indonesia kini memiliki akses pembiayaan yang relatif murah.

- Muhammad Rifki Fadilah  -

Tidak terasa genap 
hampir 10 bulan 
kita mengalami 
kondisi stagnansi 
antara pandemi 
dan pemulihan 
ekonomi. Prinsip 
market correcting 
itself mungkin akan 
membutuhkan 
adjustment yang begitu 
panjang. Implikasinya 
pemulihan ekonomi 
akan memakan waktu 
yang cukup lama. Oleh 
sebab itu, di sinilah 
yang peran pemerintah 
harus masuk ke pasar 
dengan justifikasi 
adanya kegagalan 
pasar yang harus 
segera diatasi.

Laporan Utama
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FPI dan Polemik Pembubaran Ormas  

Menjelang akhir tahun 2020, publik tentu dihebohkan dengan 
keputusan Pemerintah yang secara tegas telah menyatakan 
pelarangan serta penghentian segala bentuk kegiatan dan 
penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan ini, 
sebagaimana diketahui dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan 
Bersama (SKB) antar beberapa institusi pemerintahan.

Antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Kepada Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, dengan Nomor 220-4780 Tahun 2020, 
Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, 
Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 
Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan 
Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. 

Praktis, hal ini akan menimbulkan beragam kontroversi. Meski 
mengingat posisi politik FPI sebagai organisasi kemasyarakatan 
(ormas), kerap berani berkonfrontasi langsung dengan pemerintah, 
figur-figur maupun kelompok-kelompok keyakinan tertentu, dengan 
cara-cara yang terkadang sangat ekstrim dan tidak patut.

Walau begitu, sekiranya masalah yang ada bukan hanya soal itu 
saja. Selepas SKB tersebut diterbitkan, tanggapan masyarakat lagi-
lagi terpolarisasi. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit juga 
yang mengecam. Bagi sebagian yang menolak, langkah ini dipandang 
perlu ditentang bukan karena selama ini mereka menyetujui dan 
membenarkan berbagai langkah dan perangai FPI. Melainkan, 
karena esensi dari demokrasi dan demi tegaknya negara hukum itu 
sendiri.

Belum lagi soal pemberitaan beberapa media yang tidak jarang 
menimbulkan kebingungan, karena menganggap produk hukum 
pelarangan kegiatan dan penggunaan atribut FPI itu, seakan 

Hukum



Update Indonesia — Volume XV, No.1 – Januari 2021 11

sekaligus berkonotasi dengan “pembubaran”. Apakah benar 
demikian? Berikut tulisan singkat ini mencoba untuk mengkaji 
beberapa permasalahan tersebut.

Melarang = membubarkan?

Dalam konsep negara hukum, segala sesuatu yang menimbulkan 
akibat hukum, tentu harus didasari, atau paling tidak divalidasi oleh 
sebuah produk hukum tertulis. Hal ini tidak lain untuk mengukuhkan 
doktrin kepastian hukum dalam menjamin tidak terjadinya 
kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap 
individu ataupun kelompok tertentu.

Dalam hal pelarangan kegiatan dan penggunaan atribut FPI, dasar 
hukum yang digunakan oleh pemerintah di atas, dapat diketahui 
bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 60 Perppu No. 2 Tahun 2017, sebuah ormas memang 
disebut dapat dikenai sanksi administratif apabila melakukan 
pelanggaran-pelanggaran tertentu. Bentuknya, bisa jadi hanya 
berupa teguran tertulis; penghentian kegiatan; pencabutan Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT) jika ormas tersebut terdaftar bukan 
sebagai badan hukum, dan; pencabutan status badan hukum jika 
ormas tersebut terdaftar sebagai badan hukum.

Dalam konteks larangan kegiatan dan penggunaan atribut FPI di 
atas, apakah SKB yang dikeluarkan terkategorisasi sebagai sanksi 
administratif yang mengakibatkan pembubaran? Nyatanya tidak. 

Dalam Pasal 80A Perppu No. 2 Tahun 2017, hanya sanksi 
administratif berupa pencabutan status badan hukum yang dapat 
dianggap atau dinyatakan sekaligus bubar. Sementara status ormas 
FPI, dapat diketahui tidak berbentuk badan hukum (fin.co.id, 
2/08/19).

Bagi ormas yang tidak berbentuk badan hukum, Perppu No. 2 Tahun 
2017 tidak menyebut secara rinci apa konsekuensi dari pencabutan 
atau hilangnya SKT suatu ormas. Kata “bubar” sendiri, jika didekati 
dengan pendekatan gramatikal dan filosofis, tentu hanyalah soal 
peristilahan. Core-nya, tidak lain ialah hak berkumpul dan berserikat 
yang kemerdekaannya dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 
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(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 45).

Demikian, kata “bubar” ada sebagai konsekuensi dari akibat 
dicabutnya status “badan hukum” yang sebelumnya diberikan untuk 
mengukuhkan kedudukan hukum suatu entitas. Jika pengukuhannya 
berupa ‘pendaftaran” atau “SKT”, maka konsekuensi 
pencabutannya paling tidak dapat disebut “tidak terdaftar”. Meski 
begitu, pencabutan keduanya tentu tidak dapat serta-merta 
menghilangkan hak konstitusionalitas yang sebagaimana dijamin 
dalam UUD 45. 

Hak konstitusionalitas, (seharusnya) hanya dapat hilang jika 
telah ditetapkan melalui putusan yang dikeluarkan oleh institusi 
peradilan. Untuk itu, SKB pelarangan kegiatan dan penggunaan 
atribut FPI seharusnya tidak dapat dikonotasikan dengan penetapan 
pembubarannya. 

Dalam konsiderans dan diktum SKB di atas, Pemerintah hanya 
menerangkan bahwa secara de jure FPI telah bubar karena SKTnya 
telah habis masa berlakunya sejak tanggal 20 Juni 2019, dan hingga 
saat ini belum memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi patut dicatat, 
hilangnya SKT FPI bukan diakibatkan oleh penjatuhan sanksi 
administratif sebagaimana ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2017. 
Melainkan karena telah habis masa berlaku, atau kedaluarsa.

Untuk itu pula, secara de jure, SKB pelarangan kegiatan dan 
penggunaan  atribut  FPI dari Pemerintah, seharusnya dapat 
dianggap tidak memiliki implikasi apa-apa dalam membatasi kegiatan 
FPI sebagai sebuah ormas yang tidak terdaftar. Pelarangannya, 
justru dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional. 

Anomali Demokrasi dan Paradoks Toleransi

Meski begitu, perlu penulis tekankan bahwa keberpihakan penulis 
tidak berada dalam posisi membela kedudukan FPI. Dalam 
beberapa hal, penulis pun turut mengamini maksud dari SKB yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut. Bahwa, FPI dengan segala 
sepak terjangnya, memang sudah sepatutnya dicekal. 

Hal ini perlu dilakukan tidak lain demi kelangsungan nafas demokrasi 
itu sendiri, yang secara konseptual harus diakui begitu rapuh. Sebab, 
tidak jarang, atau bahkan seringkali, terdapat individu-individu 
atau kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan 
instrumen-instrumen kebebasan dalam demokrasi, justru dengan 
niatan untuk membunuh sistem demokrasi. 
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Fenomena ini, sudah sedemikian banyak ditulis dalam berbagai 
literatur yang membicarakan demokrasi. Misalnya, oleh Karl 
Loewenstein dalam “Militant Democracy and fundamental Rights” 
(1943), atau oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam “How 
Democracies Die” (2018). Termasuk dalam hal ini, tidak memberikan 
laku toleran terhadap mereka yang tidak tolerant dalam demokrasi. 
Sebab, toleransi sendiri, apalagi yang tidak terbatas, justru 
dapat membawanya kepada kepunahannya. Hal ini seperti yang 
sebagaimana dikatakan oleh Karl Popper, dalam The Open Society 
and its enemies (1945).

Hal yang kemudian penulis sayangkan, ialah cara-cara pelarangan 
yang dilakukan oleh Pemerintah melalui SKB ini, tidaklah 
mencerminkan due process of  law yang layak. Melainkan, kalau bukan 
watak otoriter dari sebuah rezim pemerintahan. Dalam konsiderans 
SKB tersebut, memang diterangkan berbagai fakta pelanggaran FPI 
selaku sebuah ormas terhadap ketentuan-ketentuan Perppu No. 2 
Tahun 2017. 

Seperti isi Anggaran Dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 45; tidak menjaga, memelihara, dan memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa; tidak menjaga ketertiban umum dan 
kedamaian dalam masyarakat; melakukan tindakan permusuhan 
terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan tindakan 
kekerasan dan perusakan fasilitas umum dan sosial, dan; melakukan 
kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Tentu sulit untuk menyangkal deretan fakta pelanggaran ini memang 
nyata adanya. Namun, akan jauh lebih baik dan bermartabat jika 
seandainya Pemerintah terlebih dahulu menempuh jalur peradilan 
untuk meminta penetapan atau menguatkan validasi berbagai fakta 
tersebut dengan putusan hakim. Dengan begitu, melarang kegiatan, 
penggunaan atribut, ataupun keberadaan FPI itu sendiri, seharusnya 
dilakukan dalam koridor rule of law. Bukan atas dasar pembelaan 
sepihak. 

Sebagai rekomendasi terakhir, juga sebagai lesson learned atas 
fenomena ini, penulis menyarankan agar ke depan perlu ada 
pengaturan yang lebih rinci dalam penataan ormas. Terkhususnya, 
dalam hal klasifikasi jenis berdasarkan kegiatannya, dan larangan 
penggunaan kata agama atau keyakinan tertentu dalam nomenklatur 
penamaannya, kecuali jika ormas tersebut memang hanya bergerak 
di kegiatan ritual-spiritual peribadatan, dan kerukunan antar umat 
beragama. Hal ini setidaknya perlu dilakukan, untuk menghindari 
adanya gesekan serta tendensi oknum atau kelompok-kelompok 
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tertentu yang kerap mengatasnamakan dan mengklaim pandangan 
pribadi atau kelompoknya atas suatu agama atau keyakinan tertentu.

 - Muhammad Aulia Y. Guzasiah   -

Akan jauh lebih baik 
dan bermartabat 
jika seandainya 
Pemerintah terlebih 
dahulu menempuh 
jalur peradilan untuk 
meminta penetapan 
atau menguatkan 
validasi berbagai 
fakta tersebut dengan 
putusan hakim. 
Dengan begitu, 
melarang kegiatan, 
penggunaan atribut, 
ataupun keberadaan 
FPI itu sendiri, 
seharusnya dilakukan 
dalam koridor rule of 
law. Bukan atas dasar 
pembelaan sepihak.
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Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, 
dapat dikatakan memasuki babak baru tatkala program vaksinasi 
mulai gencar dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko 
Widodo sebelumnya sempat menyatakan bahwa Pemerintah 
akan menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat (nasional.
kompas.com, 16/12/2020).

Tidak hanya itu, dirinya bahkan bersedia dan telah menjadi orang 
pertama di Indonesia yang menerima suntikan vaksin COVID-19 
pada Rabu pekan lalu (cnnindonesia.com, 13/01). Meski begitu, hal 
itu tidak lantas membuat minat dan tingkat keterterimaan program 
tersebut seketika menguat di tengah masyarakat.

Kondisi masyarakat saat ini, dapat diketahui masih terbelah curam 
dan terpolarisasi diantara pilihan-pilihan untuk mendukung atau 
menolak. Hal ini tidak mengherankan jika mengingat sejak awal 
sosialisasinya pun, program vaksinasi ini kerap diwarnai dengan 
narasi-narasi hoaks dan informasi-informasi yang menyesatkan.

Hoaks dan Penolakan

Sebut saja terkait berita dan foto empat orang yang diterangkan 
mengalami kelumpuhan wajah pasca penyuntikan vaksin Pfizer. 
Padahal jika ditelisik mendalam, foto tersebut tidak lain merupakan 
foto lama yang telah diunggah di internet dari para penderita bell’s 
paralysis (kompas.id, 17/01). Berita bohong ini, setidaknya dapat 
ditemukan merebak luas di berbagai media sosial sehari selepas 
Presiden Jokowi mengumumkan program vaksinasi tersebut. 

Belum lagi, jika melihat fenomena lain yang menunjukkan penolakan 
sebagian besar masyarakat atas vaksin yang digunakan oleh 
Pemerintah saat ini, yakni Sinovac. Alasannya pun dapat ditemukan 
bermacam-macam. Mulai dari alasan yang terdengar irasional dan 
hanya berbasis sentimen, hingga ke alasan-alasan yang lebih ilmiah 
dan berbasis data. 

Hoaks dan Vaksin COVID-19: Antara Hak dan Kewajiban
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Misalnya, seperti dalih yang mempermasalahkan persentasi 
kemanjuran atau efikasinya, atau legitimasinya yang hanya 
didasari dengan predikat Izin Penggunaan Darurat (Emergency Use 
Authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Penolakan ini, bahkan juga datang dari salah satu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Komisi IX, Ribka Tjiptaning, yang dalam Rapat 
Kerja bersama Menteri Kesehatan menyatakan keraguannya atas 
kualitas vaksin Sinovac, sebab Bio Farma selaku lembaga yang 
menguji klinis vaksin tersebut sampai saat ini belum melakukan 
tahap klinis ketiga (nasional.tempo.co, 13/01).

Kewajiban Warga Negara dan Ancaman Pidana

Lantas, berbagai fenomena penolakan vaksinasi itu kemudian 
memancing Pemerintah untuk memberikan peringatan. 
Peringatannya pun, tidak main-main, yakni ancaman pidana paling 
lama 1 tahun penjara bagi yang menolak. Hal ini sebagaimana 
disampaikan sendiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Wamenkumham), Edward Hiariej dalam suatu 
kesempatan (nasional.kompas.com, 11/01).

Adapun dasar hukum yang dirujuk, ialah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam 
Pasal 9-nya, diterangkan bahwa setiap orang wajib mematuhi 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Adapun aturan serta 
sanksinya, diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) juncto Pasal 
93, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan 
kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara 
paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Pernyataan ini, tentu sontak kembali menimbulkan perdebatan. 
Tidak sedikit yang menyatakan program vaksinasi beserta 
pernyataan Wamenkumham itu, sebagai intimidasi dan paksaan 
yang telah melanggar hak asasi (koran.tempo.co, 15/01) Terkhusus, 
hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945, dan hak kesehatan untuk menentukan sendiri pelayanan 
kesehatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
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Vaksinasi, Hak Asasi, dan Kedaruratan Kesehatan

Meski demikian, apa yang kemudian disampaikan oleh 
Wamenkumham di atas, dapatlah dikatakan benar adanya. Dalam 
beberapa hal, hak atas kesehatan atau tanggung jawab menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan, memang merupakan hak privat yang 
dimiliki oleh setiap orang. 

Dalam situasi normal, hak ini tentu tidak dapat diganggu gugat 
bahkan oleh negara sekalipun. Namun, dalam situasi yang tidak 
normal, katakanlah situasi darurat kesehatan atau pandemi seperti 
saat ini, maka hak tersebut mau tidak mau mengalami transformasi 
secara gradual menjadi hak publik yang berlaku wajib. Dalam hal ini, 
negara secara tidak langsung dianggap seketika bertanggungjawab 
penuh atas kesehatan setiap warga negara yang dibahayakan oleh 
kehadiran penyakit menular. Begitupun terhadap setiap orang 
yang karena kelalaian atau ketidakpatuhannya dapat dianggap 
mengancam atau membahayakan kesehatan masyarakat luas.

Untuk itu, dalam situasi seperti ini, dapat dikatakan Undang-
Undang Kekarantinaan Kesehatan secara tidak langsung telah 
mengenyampingkan keberlakuan Undang-Undang Kesehatan yang 
sebelumnya berlaku secara umum. Dengan kata lain di tataran legal-
normatif, telah berlaku asas Lex specialis derogate legi generali, yang 
artinya terjadi suatu kondisi di mana suatu Undang-Undang yang 
lebih khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum.

Walau begitu, penulis pun mengamini bahwa penekanan 
terhadap upaya untuk menyukseskan program vaksinasi ini, 
sudah seharusnya didekati dengan pendekatan yang jauh lebih 
humanis dan komunikatif. Bukan dengan intimidasi, apalagi dengan 
ancaman-ancaman pemidanaan. Hal yang perlu ditekankan, bahwa 
hukum pidana ada sebagai sarana terakhir (ultimum remedium). 
Apabila masih terdapat cara-cara atau alternatif-alternatif lain yang 
dapat ditempuh, maka sudah selayaknya penerapan sanksi pidana 
diurungkan terlebih dahulu.

Misalnya, untuk mempertebal minat dan keyakinan masyarakat 
atas program vaksinasi ini, Pemerintah paling tidak perlu lebih 
membuka hasil uji klinis dan tingkat efikasi vaksin yang digunakan 
se-transparan mungkin.

Sembari itu, Pemerintah juga bisa membuka keran keterlibatan 
swasta dalam hal penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri. 
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Dengan begitu, yang perlu dipastikan bahwa setiap orang telah 
divaksin. Oleh otoritas mana? Itu kembali ke tiap individu warga 
negara. Bisa melalui program vaksinasi gratis Pemerintah, atau boleh 
secara mandiri melalui layanan kesehatan swasta yang paling tidak 
telah memperoleh izin resmi atau tervalidasi. Dengan begitu, hal 
ini setidaknya dapat menepis penolakan-penolakan tertentu yang 
dilatarbelakangi oleh tendensi ketidaksepahaman dengan cara atau 
pilihan Pemerintah dalam menggunakan produk vaksin tertentu.

 - Muhammad Aulia Y. Guzasiah   -

Penulis mengamini 
bahwa penekanan 
terhadap upaya 
untuk menyukseskan 
program vaksinasi, 
sudah seharusnya 
didekati dengan 
pendekatan yang jauh 
lebih humanis dan 
komunikatif. Bukan 
dengan intimidasi, 
apalagi dengan 
ancaman-ancaman 
pemidanaan.

Hukum



Update Indonesia — Volume XV, No.1 – Januari 2021 19

(Masih) Menanti Regulasi Perlindungan Data Pribadi 
                

Akhir tahun 2020 tidak menghadirkan catatan yang cukup 
membanggakan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI). Ketika merujuk pada Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas tahun 2020 di laman resmi dpr.go.id, terdapat 
banyak sekali Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak 
berhasil diundangkan. Dari total 37 RUU dalam Prolegnas Prioritas 
2020, hanya tiga buah UU saja yang akhirnya selesai.

Belum lagi, produk legislasi yang berhasil diundangkan, seperti UU 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba) dan Omnibus 
Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tenta Cipta Kerja (UU Ciptaker) 
dihujani dengan banyak kritik. 

Sementara, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang 
kebutuhannya begitu mendesak malah tertahan. Padahal, terdapat 
kenaikan angka pengguna internet di Indonesia selama 2019-Q2 
2020 sebesar 25,5 juta (APJII, 2020). Konsekuensi dari kenyataan 
tersebut kemudian membuat kebutuhan terhadap regulasi 
yang menjamin kemanan pengguna internet di Indonesia begitu 
mendesak. Namun, urgensi tersebut sepertinya juga tidak berhasil 
membuat proses pengundangan RUU PDP berjalan sesuai rencana.

Target Pengundangan yang Terus Berubah

Terjadi empat kali perubahan pada tenggat waktu pengundangan 
RUU PDP selama 2020. Semua perubahan yang diambil itu ternyata 
masih belum cukup, dan membuat perumusan RUU PDP berlanjut 
hingga sekarang.

Mulanya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kominfo), Samuel 
Abrijani, sempat menyatakan RUU PDP diupayakan untuk selesai 
pada bulan Agustus 2020 (Kominfo, 12/6/2020). Kemudian, target 
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tersebut bergeser ke bulan Oktober (Kompas.com, 28/7/2020). 
Tidak berhenti di situ, perubahan tenggat waktu kembali terjadi. 
Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bahwa RUU PDP akan selesai 
di minggu kedua bulan November 2020 (Kominfo, 3/9/2020). 
Masih dalam satu bulan yang sama, target tersebut kembali diubah 
melalui keputusan Rapat Paripurna yang memperpanjang waktu 
pembahasan RUU hingga Masa Persidangan ke-II, tepatnya di bulan 
Desember 2020 (DPR RI, 29/9/2020). 

Ternyata, perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP hingga 
Masa Persidangan ke-II juga tidak berakhir dengan diundangkannya 
RUU tersebut. Sebab kini, waktu pembahasan RUU PDP kembali 
diperpanjang sampai Masa Persidangan ke-III, lebih tepatnya di 
kuartal pertama tahun 2021 (tempo.co, 31/12/2020). 

Perpanjangan waktu terakhir yang disetujui oleh Parlemen secara 
otomatis membuat Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU PDP 
mendapatkan waktu tambahan. Kondisi ini patut untuk diperhatikan. 
Di satu sisi, tersedianya waktu yang cukup akan mampu membuat 
proses pembahasan substansi RUU dari daftar inventarisasi masalah 
(DIM) berlangsung secara cermat. Namun, di sisi lain, kerja Panja 
akan dibanjiri banyak kritik apabila tidak menampakkan hasil yang 
komprehensif pada perubahan substantif RUU PDP, serta dirasa 
tidak akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Lebih lagi, kasus 
yang menimpa pengguna internet di Indonesia sudah begitu banyak, 
dan tidak bisa diselesaikan karena absennya payung hukum yang 
memadai.

Nihilnya Mekanisme Penyelesaian Kasus

Dalam laporan akhir tahun “INDONESIA 2020”, The Indonesian 
Institute mencatat setidaknya terdapat 40 kasus peretasan yang 
menimpa pengguna internet di Indonesia. Dari angka tersebut, 20 
kasus dilatarbelakangi oleh tendensi politis.

Kalangan akademisi dan aktivis adalah kelompok yang paling sering 
menjadi korban. Salah satu contohnya ada di saat kasus rasisme 
Papua menyeruak. Akademisi yang hendak merespon fenomena 
tersebut dalam suatu wadah diskusi akhirnya tidak dapat menghindar 
dari aksi-aksi intimidatif, yang disasarkan melalui perangkat telepon 
pintar. Skema serupa juga ditemukan pada momen aksi massa yang 
menolak Omnibus Law UU Ciptaker. 

Dari sejumlah contoh itu, kita dapat berasumsi bahwa berada di 
posisi yang berbeda dengan pemerintah yang telah menjadikan 
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masyarakat pengguna internet begitu rentan dengan aksi peretasan. 
SAFEnet (2020) bahkan sudah memperingati gejala ini sambil 
menyebutkan kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia berada di 
tahap “siaga satu”.

Kita juga tidak bisa cepat-cepat menaruh harapan pada RUU PDP. 
Sebab, pada draf RUU terakhir versi bulan Januari 2020 yang dapat 
diakses publik, tidak ditemukan adanya suatu mekanisme yang jelas 
untuk menyelesaikan kasus-kasus peretasan seperti yang disinggung 
sebelumnya. Antisipasi atau penanganan hanya dipersiapkan untuk 
kasus-kasus pencurian data, seperti yang terjadi pada sejumlah 
perusahaan e-commerce beberapa waktu lalu. Itu pun dengan 
mekanisme pemberian sanksi kepada pengendali dan pemroses 
data saja. Sementara, kelompok yang mengancam data pribadi kita 
seperti peretas masih belum dapat terikat oleh sanksi yang ada di 
RUU PDP.

Catatan dan Harapan

Pengawasan pada proses perumusan regulasi terkait data pribadi 
kemudian menjadi hal penting yang harus terus dilakukan. Catatan 
terakhir di laman resmi DPR-RI memperlihatkan bahwa RUU PDP 
berada di tahapan pembahasan oleh Panja. Sedangkan, rapat Panja 
pembahasan poin-poin DIM RUU PDP terakhir yang dilaksanakan 
ketika tulisan ini dibuat terlaksana pada 12 Januari 2021 lalu.

Namun, keterbukaan pada proses perumusan regulasi ini belum 
mewujud secara penuh. Sebab, ketersediaan informasi lebih 
lanjut terkait perkembangan pembahasan Panja RUU PDP tidak 
tersedia secara berkelanjutan. Pada beberapa kesempatan, hal 
tersebut terjadi lantaran pengelola laman resmi DPR ‘terlambat’ 
untuk mengunggah kabar terkini dari pembahasan RUU PDP 
di laman Prolegnas. Kesempatan yang lain malah menunjukkan 
bahwa sejumlah informasi memang tidak disediakan secara 
terbuka. Catatan periodik terhadap sejumlah rapat Panja RUU PDP 
memperlihatkan hal itu, dengan tidak hadirnya lampiran dokumen 
yang menginformasikan perkembangan pembahasan RUU untuk 
setiap agenda rapat yang sudah diselenggarakan.

Kendala ini tidak mengagetkan, karena DIM yang diajukan oleh 
setiap fraksi Komisi I terkait regulasi PDP juga tidak disediakan 
dan tidak bisa diakses oleh publik secara luas. Publik hanya bisa 
mengetahui perkembangan perubahan substansif dari RUU PDP 
melalui siaran langsung di bagian TVR Parlemen dalam laman 
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resmi DPR RI. Kondisi ini tentu tidak ideal, mengingat jadwal Rapat 
Panja pun tidak tersedia di laman resmi DPR RI. Sementara, DIM 
yang menjadi acuan kerja anggota Panja sangat penting untuk bisa 
diawasi oleh publik secara luas.

Dalam kondisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa pertaruhan 
yang ada di tahapan formulasi kebijakan saat ini cukup besar, 
dengan proses perbaikan substansial RUU PDP oleh Panja yang 
tidak mendapatkan pengawasan secara signifikan dari publik. Perlu 
diingat bahwa RUU ini merupakan produk legislasi yang sudah 
dinanti cukup lama oleh masyarakat, khususnya bagi warga negara 
yang aktif menggunakan internet. Oleh karena itu, perbaikan pada 
penyediaan sumber-sumber informasi kepada publik menjadi mutlak 
diperlukan.

Tentu kita juga tidak ingin hasil kerja Panja nantinya akan dibanjiri 
oleh banyak kritik karena dianggap belum mengakomodir aspirasi 
masyarakat secara baik. Begitu sayang waktu yang akhirnya 
terbuang apabila hasil kerja Panja dalam merevisi rancangan regulasi 
ternyata masih dipermasalahkan dalam poin-poin yang sama dengan 
saat sebelum rapat-rapat Panja tersebut berlangsung. Lantas, harus 
menunggu sampai kapan lagi hingga pengguna internet di Indonesia 
mampu mendapatkan jaminan pada keamanan dan kerahasiaan 
data pribadinya?

- Rifqi Rachman -
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Nasib ‘Oposisi’ Pemerintahan Jokowi 
 

“To rule is easy, to govern difficult.”

Johann Wolfgang von Goethe

Sistem presidensial memang tidak mengenal entitas ‘oposisi’ 
pemerintah secara formal. Dalam sistem tersebut, Parlemenlah 
yang sebenarnya memegang peranan sebagai ‘oposisi’ dengan 
menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintah (Colomer & 
Negretto, 2005). Hal itu didasari oleh sebuah keniscayaan terhadap 
pentingnya kekuasaan yang tidak terpusat. Konsekuensi dari paham 
tersebut berdampak pada soal eksistensi kekuatan penyeimbang 
lain yang juga tidak kalah pentingnya. Misalnya seperti entitas yang 
berada di luar pemerintahan. Para penyelenggara pemerintahan di 
Indonesia seharusnya memahami pentingnya penerapan mekanisme 
tersebut. Namun, kondisi di pemerintahan Presiden Jokowi rasa-
rasanya menampakkan wujud yang lain.

Di periode keduanya menjalankan kekuasaan, pilihan-pilihan yang 
ditunjukkan pemerintah dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan. 
Jika boleh dikatakan, saat ini terdapat dua skenario utama 
yang dialami oleh kekuatan di luar pemerintah: dirangkul atau 
dihancurkan. Masih begitu hangat di ingatan kita tentang keputusan 
Presiden Jokowi yang mengakomodir lawan politik terbesarnya 
ke dalam pemerintah, langkah Sandiaga Uno pun menggenapi hal 
itu. Kekuatan di luar pemerintah yang tersisa, di lain sisi, akhirnya 
disumbat sampai ke pangkal. Lantas, bagaimana nasib masyarakat 
ke depan ketika kekuasaan berjalan tanpa pengawasan berarti dan 
keseimbangan?

Parlemen

Mengasumsikan bahwa pengaruh cabang kekuasaan eksekutif di 
masa sekarang begitu besar tentu tidak berlebihan. Hal tersebut 
terefleksi dengan jelas dari representasi partai politik (parpol) 
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pendukung pemerintah yang mendominasi Parlemen. Dari data yang 
terlampir di laman dpr.go.id, didapati hanya tiga parpol saja yang 
berada di luar pemerintah. Seluruhnya tercatat hanya menempati 
25,74 persen dari total 575 kursi yang tersedia. Belum lagi, semua 
parpol non-pemerintah tersebut tidak bergerak bersamaan dalam 
satu platform yang memiliki kesamaan tujuan. Partai Demokrat 
dan Partai Amanat Nasional memposisikan diri di zona abu-abu, 
menyisakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas yang paling 
jelas dalam menempatkan diri terhadap pemerintah saat ini.

Gambaran kondisi tak seimbang itu menyisakan sejumlah catatan. 
Ketika kita melihat dari segi efisiensi kerja, misalnya dalam hal 
pembentukan regulasi, kondisi kekuatan yang tak seimbang 
tadi memang memperlancar jalannya pemerintahan. Sebab, 
kemungkinan bagi pemerintah menghadapi ganjalan yang berarti 
saat menjalankan setiap agenda kebijakannya menjadi minim. 
Termasuk agenda-agenda yang membutuhkan penyesuaian atau 
bahkan Undang-Undang (UU) yang sama sekali baru.

Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU Ciptaker) merupakan salah satu contoh paling tepat dalam 
menggambarkan fenomena efisiensi kerja tersebut. Parlemen 
akhirnya menjadi lesu ketika masyarakat mengharapkan kritik 
yang mereka sampaikan dapat diakomodir. Di sisi lain, partai non-
pemerintah yang mencoba unjuk gigi dengan menolak UU Ciptaker 
justru terbentur dengan anggapan dari sebagian masyarakat tentang 
orientasi elektoral yang sebetulnya menjadi latar belakang utama.

Hal di atas sesungguhnya menunjukkan bahaya laten dari kekuasaan 
yang absen dari pengawasan. Memang secara legal-formal, negara 
kita sudah berhasil beranjak dari tipe kekuasaan yang berporos pada 
cabang eksekutif (executive heavy). Namun, tataran pelaksanaan 
pemerintahan sehari-hari juga tidak menunjukkan cabang legislatif 
yang bebas dari rengkuhan pemerintah. Padahal, sistem presidensial 
yang diterapkan di Indonesia memiliki kerakter kekuasaan yang tidak 
condong pada cabang eksekutif.

Ektra Parlementer

Sumber lain di luar Parlemen yang mampu menghadirkan peran 
penyeimbang kekuasaan, misalnya melalui kritik, ternyata juga 
bernasib serupa. Sebut saja Rizieq Shihab, yang organisasinya 
mengalami pelarangan kegiatan. Hal ini menjadi catatan penjelas 
soal cara-cara pemerintah merespon kekuatan yang ada di luar 
entitasnya (kompas.com, 30/12/20). Seringkali, cara-cara yang 
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diambil itu juga tidak lepas dari masalah. Tulisan berjudul FPI dan 
Polemik Pembubaran Ormas di bagian lain publikasi ini memberi 
penjelasan secara rinci terkait apa saja yang menjadi problem 
dari cara pemerintah merespons kekuatan ormas yang posisinya 
berseberangan.

Di sisi lain, skenario perangkulan terjadi pada jabatan Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) setelah reshuffle 
beberapa waktu lalu. Jabatan tersebut akhirnya memaksa Calon 
Wakil Presiden Pemilu 2019 Sandiaga Uno untuk melupakan 
pernyataannya menjadi ‘oposisi’ pemerintah yang sempat terlontar 
hampir 1,5 tahun lalu (tempo.co, 22/12/20). Dua kenyataan di atas 
menghadirkan fakta terkait pengebirian sumber-sumber kekuatan 
yang berada di luar lingkaran pemerintahan.

Proses pengebirian itu juga menimpa kalangan lain seperti aktivis. 
Mahasiswa dan buruh yang banyak memprotes proses legislasi UU 
Ciptaker sangat sering dihadapkan dengan ancaman, intimidasi, 
bahkan kriminalisasi ketika menjalankan aksinya (tirto.id, 13/10/20; 
cnnindonesia.com, 8/10/20). Kondisi tak menguntungkan semakin 
lengkap manakala Parlemen pada akhirnya tetap mengundangkan 
produk legislasi tersebut dalam kurun waktu yang terhitung cepat 
(DPR, 2020).

Pada kondisi semacam itulah kekuatan ‘oposisi’ menjadi begitu 
nyata diperlukan. Tidak untuk menghambat agenda yang disasar 
pemerintah, tapi memastikan bahwa setiap pelaksanaan dari target 
yang ditetapkan berlangsung dalam koridor hukum yang benar, serta 
berada di titik temu dengan aspirasi masyarakat yang sebelumnya 
terjaring secara baik.

Catatan

Melihat dengan kacamata yang lebih holistik, kondisi kekuasaan 
di Indonesia saat ini sebetulnya mengancam konsep pemisahan 
kekuasaan (separation of power). Prinsip checks and balances yang 
seharusnya diterapkan dari konsep itu juga turut terpojokkan. Pada 
akhirnya, Parlemen di Indonesia berpotensi untuk kembali menjadi 
perpanjangan tangan  pemerintah. Selama fungsi pengawasan 
(terhadap pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah) 
tidak dijalankan secara baik, kita harus selalu waspada terhadap 
kemungkinan itu. Sebab, kekuatan ekstra parlementer juga selalu 
berhadapan dengan keterbatasan kewenangan dan pengaruh, 
saat hendak merubah arah kebijakan pemerintah. Padahal, kontrol 
terhadapnya menjadi begitu mutlak diperlukan, guna menghindari 
kesewenang-wenangan dalam menjalankan roda pemerintahan.
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Sementara, kekuatan di ujung lain yang memiliki pendapat atau 
pandangan berbeda seharusnya tidak harus selalu diartikan sebagai 
lawan. Pemerintah senyatanya memerlukan kekuatan ‘oposisi’ 
sebagai entitas penyeimbang, yang memastikan setiap penggunaan 
kewenangan pemerintah semata-mata ditujukan untuk memberikan 
manfaat yang optimal kepada masyarakat. Mekanisme ini hanya 
dapat berjalan ketika pemerintah dan kekuatan ‘oposisi’ memang 
mengutamakan rakyat, bukan hanya golongan terbatas semata.

 - Rifqi Rachman -

Kekuatan di luar 
pemerintah kini 
berakhir dalam dua 
skenario: dirangkul 
atau dihancurkan. Hal 
ini mengancam prinsip 
separation of power 
dan keseimbangan 
dalam menjalankan 
pemerintahan negara.
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Polemik Program Vaksin COVID-19 di Indonesia
 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjangkiti 
dunia selama satu tahun belakangan ini. Hingga pertengahan 
Januari 2021 saja, tidak kurang sebanyak 95 juta kasus terjadi di 
221 negara di dunia. Sebanyak dua juta orang meninggal dunia dan 
68 juta orang yang pulih akibat virus yang bermula dari Wuhan, 
Tiongkok ini (worldometers.info, 18/1). 

Di Indonesia, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 
terdapat 907 ribu kasus dengan jumlah kematian mencapai 25 ribu 
jiwa. Sedangkan yang telah pulih sebanyak 736 ribu orang (covid-19.
go.id, 18/1). Melihat dampak yang dirasakan masyarakat dunia dan 
Indonesia pada khususnya, maka vaksin menjadi salah satu harapan 
untuk menekan jumlah kasus yang semakin tinggi. Terdapat sejumlah 
vaksin yang telah uji klinis hingga digunakan untuk vaksin massal di 
sejumlah negara, seperti vaksin Pfizer, Moderna, Aztrazeneca, dan 
Sinovac. 

Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 dengan 
menggunakan vaksin Corona Sinovac asal Cina. Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menjadi orang  pertama yang divaksin di Indonesia, 
kemudian diikuti oleh sejumlah menteri, perwakilan tokoh agama, 
perwakilan pengusaha, perwakilan tenaga kesehatan, perwakilan 
buruh, perwakilan pedagang, hingga perwakilan pemuda. 

Berjalannya vaksinisasi di Indonesia bukan tanpa polemik. Hal ini 
yang kemudian menjadi tantangan pemerintah di tengah upaya 
memerangi COVID-19. Pemerintah pun perlu memikirkan strategi 
agar kepercayaan publik dapat terbangun. Tantangan tersebut akan 
diulas di bagian berikutnya.

Tantangan Kebijakan Vaksinisasi di Indonesia

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang 
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Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Perpres ini kemudian menjadi payung hukum kebijakan vaksinisasi di 
Indonesia. Implementasi dari kebijakan dimulainya proses vaksinisasi 
di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 Januari lalu. Namun 
implementasi program ini diikuti berbagai tantangan.

Tantangan pertama yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
vaksin. Pada bulan Oktober 2020, berdasarkan survei Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), World Health Organization (WHO) 
dan UNICEF,  menyatakan sebanyak 64,8 persen responden 
menyatakan akan  ikut vaksinasi. Sementara itu ada 27,6 persen 
yang mengatakan belum tahu, sedangkan 7,6 persen tidak mau 
divaksin. Masyarakat yang tidak mau divaksin beralasan karena tidak 
yakin dengan keamanan vaksin, tidak yakin dengan efektivitasnya, 
takut terhadap efek samping, sampai alasan kepercayaan agama 
dan alasan lainnya (Bisnis.com, 26/10/2020). 

Selanjutnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui telepon 
oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 
kepada 1202 responden yang  telah menjadi sampel dalam penelitian 
sebelumnya, ditemukan hanya 37 persen yang menyatakan bersedia 
melakukan vaksinasi Covid-19. Sementara 17 persen menyatakan 
tidak akan melakukan vaksin dan 40 persen masih ragu. Selanjutnya 
terdapat sekitar 56 persen warga percaya atau sangat percaya 
bahwa vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah aman bagi 
kesehatan penggunanya. Sedangkan yang tidak percaya sebesar 23 
persen (SMRC, 22/12/2020).

Melihat hasil dari kedua survei tersebut, maka tantangan terbesar 
terhadap kebijakan vaksinisasi adalah persepsi dan kepercayaaan 
masyarakat terhadap vaksin yang digunakan dalam kebijakan ini. 
Masih kurangnya informasi terhadap keamanan vaksin menjadi 
kekhawatiran masyarakat. Kekurangan informasi tersebut, 
diperkeruh dengan banyaknya berita hoaks terkait vaksin yang 
digunakan serta dampaknya. Berdasarkan data Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hoaks vaksin 
COVID-19 sudah mulai merebak sejak keluarnya keluarnya Perpres 
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 di 
bulan Oktober 2020. Selama rentang waktu antara Oktober 2020 
hingga 20 Januari 2021 sudah terjaring 80 berita bohong terkait 
vaksin Covid-19.
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Berdasarkan paparan diatas, lemahnya sosialisasi kebijakan masih 
menjadi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan vaksin di Indonesia. 
Hal inilah yang kemudian menyebabkan rendahnya informasi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan vaksin di Indonesia. 
Sosialisasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan setelah suatu 
kebijakan dibuat dan dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap 
implementasi. Tujuan sosialisasi kebijakan yaitu untuk terlaksananya 
implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan 
yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan (Herdiana, 
2018).

Mengutip Herdiana (2018) terdapat beberapa prasyarat untuk 
sosialisasi kebijakan dapat berjalan secara efektif yaitu pertama, 
adanya kejelasan peran sosialisator. Kedua, adanya kejelasan isi atau 
substansi dan metode sosialisasi. Ketiga, adanya kejelasan kelompok 
sasaran atau target group. Keempat, adanya kejelasan hasil atau 
output. 

Rekomendasi 

Berdasarkan paparan di atas, maka sosialisasi kebijakan menjadi hal 
yang penting untuk dilakukan. Mengacu kepada empat prasyarat 
sosialisasi kebijakan dapat berjalan efektif maka yang perlu dilakukan 
yaitu pertama, pemerintah harus melibatkan secara luas pihak-
pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat  (bukan hanya tenaga 
kesehatan) untuk menjadi seorang sosialisator, misalnya para pemuka 
agama maupun influencer sosial media. Hal ini juga dipertegas dan 
diperjelas dengan sebuah payung hukum dan kewenangannya untuk 
memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pentinganya vaksin. 

Kedua, informasi tentang vaksin harus terbuka dan transparan 
sehingga memperjelas untuk para sosialisator memberikan informasi 
yang valid kepada masyarakat. Selain itu kejelasan informasi ini 
penting agar tidak memunculkan spekulasi dan berita bohong di 
masyarakat. 

Ketiga, menggunakan beragam metode sosialisasi sesuai target 
sasaran. Hal ini sangat penting agar informasi dapat tersampaikan 
ke masyarakat di berbagai saluran iniformasi. Keempat, pemerintah 
secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi 
sehingga dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan dari informasi 
tersebut guna mendukung tujuan dari kebijakan vaksinisasi di 
Indonesia. 
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Keempat hal diatas tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. 
Upaya pemerintah harus juga diikuti oleh kolaborasi multipihak 
untuk memperkuat sosialisasi kebijakan vaksin. Mengingat pandemi 
COVID-19 yang masih menjangkiti masyarakat Indonesia. 

 
- Arfianto Purbolaksono  -

Politik

Lemahnya sosialisasi 
kebijakan masih 
menjadi persoalan 
dalam pelaksanaan 
kebijakan vaksin 
di Indonesia. Hal 
inilah yang kemudian 
menyebabkan 
rendahnya informasi 
dan kepercayaan 
masyarakat terhadap 
kebijakan vaksin di 
Indonesia.
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Crisis Portraits at Home: Stabilisasi Dukungan Anak dan 
Keluarga pada Masa Pandemi 

 

Bagaimana memastikan perkembangan anak dilalui dengan baik? 
Pertanyaan fundamental ini menggelitik pikiran kita. Tak bisa 
ditampik, anak amat membutuhkan dukungan yang stabil untuk 
hidup di lingkungan mereka, baik hubungan maupun kebutuhan 
dasar, seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. 
Setiap anak pun perlu merasakan hidup yang aman dan terjamin. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua memiliki peranan 
penting yang dapat menyediakan kebutuhan dasar mereka melalui 
matapencaharian, hubungan dalam keluarga maupun dukungan 
komunitas yang memadai. 

Namun, pandemi menjadi pukulan besar yang mereduksi 
kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-
anak mereka. Hampir semua orang tua telah kehilangan beberapa 
elemen penting dari jaring pengaman mereka, termasuk program 
pendidikan dan penitipan anak (child care), yang mendukung 
pembelajaran, interaksi sosial, dan rutinitas anak (Urban Institute, 
2020). Praktik pembatasan sosial juga membatasi akses ke hubungan 
inti dengan keluarga, teman, dan organisasi kemasyarakatan dan 
agama yang penting untuk kesejahteraan kedua orang tua dan anak-
anak mereka.

Saat ini, sebagian besar orang tua tengah berjuang untuk memastikan 
anak-anak mereka terjamin secara aspek keselamatan dan 
keamanan melalui protokol  kesehatan dan memenuhi kebutuhan 
terkait rutinitas yang dapat diprediksi. Tak bisa diabaikan, orang tua 
mengalami kekhawatiran yang menjadi tekanan terus-menerus, 
apalagi menyoal bagaimana keluarga dapat terlindung dari ancaman 
kesehatan maupun krisis ekonomi yang membuat tantangan lebih 
pada aktivitas pengasuhan anak. 

Apalagi, pada konteks krisis, perkembangan anak mengalami 
ancaman yang signifikan dari ketidakstabilan dari kehidupan yang 
anak yang seringkali berimplikasi negatif pada jangka panjang. 
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Beberapa penelitian sebelumnya, seperti studi yang dilakukan oleh 
Araujo dkk (2020) menunjukkan bahwa krisis menimbulkan efek 
riak terhadap perkembangan anak dan masalah kesehatan di masa 
dewasa, seperti kesehatan jiwa, gangguan kognitif, penyalahgunaan 
obat-obatan dan lain-lain. Studi ini pun menengok riwayat dampak 
krisis epidemi sebelumnya, seperti H1N1, AIDS dan Ebola. Hal ini 
perlu mendapatkan perhatian lebih pada konteks krisis pandemi saat 
ini. 

Saat ini, Pemerintah Indonesia jelas-jelas tengah berupaya 
keras meratakan kurva pandemi virus Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) dan mengupayakan pemulihan krisis ekonomi yang 
ditimbulkannya. Di samping itu, pemerintah juga harus membantu 
orang tua untuk terus memberikan stabilitas dukungan bagi keluarga 
mereka melalui jaring pengaman sosial (social safety nets), dengan 
fokus khusus pada apa yang mereka butuhkan untuk meminimalkan 
dampak buruk bagi anak-anak. Beberapa bantuan sosial yang 
diberikan, salah satunya Program Keluarga Harapan yang ditujukan 
kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan 
Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako yang ditujukan 
kepada 20 juta KPM. 

Namun, terdapat beberapa persoalan terkait implementasi bantuan 
sosial tersebut pada masa pandemi. Penyaluran bantuan yang tidak 
tepat sasaran, sengkarut persoalan data yang terdapat Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga konteks kecukupan nilai 
manfaat bantuan sosial yang menjadi perdebatan. Berbagai studi dari 
berbagai lembaga, seperti The Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab/J-PAL (2020), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan/TNP2K (2020) dan Indonesia Corruption Watch/ICW 
(2020), bisa menjadi gambaran situasi tersebut sehingga persoalan 
bantuan sosial bagi keluarga dan anak perlu mendapatkan perhatian 
lebih. 

Masih terkait hal di atas, perlu ada kerangka pendukung yang 
mampu memotret kebutuhan jaring pengaman untuk mendukung 
kebutuhan dasar anak-anak  pada masa pandemi saat  ini  dan 
transisi  ke depannya. Sebuah ulasan dari para peneliti Urban 
Institute mengenai kerangka konseptual tentang aktor-aktor yang 
terlibat dalam pemberian jaring pengaman sosial bagi keluarga dan 
anak setidaknya dapat menjadi alternatif menarik. Dengan judul 
Stabilizing Children’s Lives, model tersebut menawarkan perspektif 
rinci mengenai peran aktor-aktor kunci, termasuk orang tua dan wali, 
pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam menstabilkan dukungan 
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untuk kebutuhan dasar anak. Tentunya, model ini memotret 
adanya ketersalinghubungan satu sama lain pada aktor-aktor 
tersebut dan peranan yang dapat mereka ambil dalam mendukung 
jaring pengaman sosial bagi anak-anak saat mereka tumbuh dan 
berkembang, terutama saat risiko-risiko selama pandemi saat ini 
tengah menghadang. 

Melihat Kerentanan pada Keluarga 

Pandemi adalah momen yang membuka realitas adanya lubang-
lubang yang melebar pada situasi sosio-ekonomi keluarga. Memang 
tak bisa diabaikan bahwa sebelum pandemi pun masih banyak 
keluarga masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
sumber daya dasar dalam keluarga pada saat keadaan krisis. Naasnya, 
lubang tersebut melebar ketika pandemi dan krisis ekonomi nasional 
di berbagai belahan dunia semakin berkecamuk. 

Banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan maupun penurunan 
pendapatan yang akhirnya memperburuk situasi. Dampak tersebut 
melibas secara disproporsional terhadap keluarga dengan pendapatan 
rendah, pendidikan rendah maupun kelompok masyarakat beragam 
dari latar belakang geografis dan sosial-budaya tertentu. Seperti yang 
diungkap UNICEF (2020), pandemi COVID-19 pun memberikan 
dampak terhadap anak yang berasal dari kelompok paling rentan, 
terutama kelompok yang masih belum memiliki pelayanan kesehatan 
yang memadai, gizi dan air layak konsumsi. Hal ini tentu mengusik 
realitas bahwa terdapat keragamann konteks geografis dan sosio-
ekonomii di Indonesia yang memperlebar risiko-risiko tersebut. 

Belum selesai sampai di situ, terdapat sektor-sektor industri yang 
paling rentan diuji oleh krisis. Studi dari International Labour 
Organization/ILO (2020) mengatakan bahwa orang-orang yang 
bekerja di restoran, hotel, ritel, manufaktur, maupun konstruksi 
cenderung menjadi yang paling terpukul. Termasuk pula sektor 
informal yang memberikan harapan bagi banyak orang tua yang hidup 
dari pendapatan harian. Keluarga-keluarga ini sekarang menghadapi 
kehilangan hampir semua dukungan pengaman mereka. 

Tanpa pekerjaan, banyak orang tua kehilangan pendapatan maupun 
asuransi kesehatan (kalaupun mereka cukup beruntung tercakup ke 
dalamnya). Di sisi lain, kebutuhan dasar yang dihantui oleh berbagai 
tagihan nyatanya tak bisa dihindari. Sekolah dan kebutuhan penting 
yang muncul pada masa pandemi, seperti kebutuhan teknologi 
dan jaringan pendukungnya. Jaminan kesehatan dan protokol 
kesehatan bagi anak setiap hari. Kebutuhan pangan dan nutrisi 
yang mencukupi. Pada saat yang sama, para orang tua mengalami 
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kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan mendampingi anak-
anak yang tengah menempuh pendidikan jarah jauh (PJJ) yang 
cukup menantang. Studi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan (2020) juga menyoroti 
dampak-dampak pandemi dan dinamika rumah tangga seperti yang 
tergambar di atas. 

Ketika mereka disatukan, para orang tua ini menghadapi rentetan 
tantangan yang amat menakutkan. Apalagi, mereka pun diperparah 
oleh tekanan dan ketidakpastian finansial yang menyulitkan — 
semua itu sambil harus menjaga anak-anak mereka aman dan tetap 
terlibat di rumah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih pada 
masa pemulihan sosial ekonomi saat ini.

Strategi untuk Mendukung Keluarga pada Masa Pandemi

Lalu, apa yang dapat dilakukan? Sampai tulisan ini dibuat, berbagai 
kebijakan mengenai jaring pengaman sosial telah diupayakan 
untuk mengatasi krisis sosio-ekonomi. Berbagai bantuan sosial 
diluncurkan, dipantau dan dievaluasi apakah benar-benar sampai 
ke tangan yang membutuhkan. Berbagai pendanaan dari berbagai 
sektor pun digelontorkan untuk memastikan bahwa sokongan 
tersebut memang memperkuat keluarga dan anak-anak pada masa 
pandemi. Dukungan ini tidak lain bagi kelompok rentan yang kurang 
beruntung untuk memiliki sistem pengaman sosial pada keluarga 
mereka dengan baik. 

Ketika mengintip implementasi kebijakan yang ada, optimalisasi 
strategi harus sama komprehensifnya. Bukan hanya fokus pada 
penanganan krisis saat ini tetapi juga pada mendukung pemulihan 
dan membangun resiliensi sosial ke depannya. Seperti yang diungkap 
oleh Urban Institute (2020) dengan menimbang konteks kebijakan 
di Indonesia, beberapa langkah intervensi kebijakan serta masalah 
yang harus digarisbawahi adalah sebagai berikut:

• Income support: pendapatan untuk mengisi kesenjangan bagi 
seluruh pekerja, termasuk orang tua yang bekerja secara informal 
dan pekerjaan dengan jadwal yang tidak standar, melalui strategi 
seperti pembayaran tunai kepada keluarga, cuti berbayar, dan 
pengangguran. Pada masa COVID-19, tentu terdapat skema-
skema yang mendukung dan membutuhkan optimalisasi lebih 
lanjut pada masa pemulihan ekonomi saat ini, seperti Subsidi 
Gaji bagi pekerja formal yang diampu oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan, skema bantuan sosial produktif bagi pelaku 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diampu oleh 
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Kementerian UKM dan Koperasi dan Program Kartu Prakerja 
oleh Kementerian Perindustrian dan pihak terkait. 

• Employment supports: dukungan untuk membantu orang 
tua kembali ke pasar tenaga kerja. Hal ini dapat didukung 
dengan berbagai skema yang diluncurkan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM dan Koperasi, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, dan lain-lain. Selain itu, pemerataan 
kesempatan ekonomi dapat dimaksimalkan melalui upaya 
implementasi Program Padat Karya (PPK) yang juga disinggung 
dalam agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

• Social and  health  safety  nets: peningkatan kelayakan dan manfaat 
untuk program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional, 
bantuan makanan atau Program Sembako, dan program jaring 
pengaman lainnya untuk keluarga dan anak-anak. Berbagai aktor 
penting di sini tentunya adalah Kementerian Sosial dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

• Housing  supports: bantuan perumahan, moratorium 
penggusuran, penyitaan, dan penutupan utilitas, termasuk 
untuk penyewa, dan langkah-langkah kuat untuk menangani 
kebutuhan keluarga tunawisma yang sangat rentan. Di sini, 
pemerintah daerah setempat dan dinas sosial terkait serta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi 
aktor kunci. 

• Education and technology adoption supports: strategi untuk 
mengatasi kesenjangan digital yang meningkatkan kemungkinan 
anak-anak dari keluarga dengan sumber daya yang lebih sedikit 
akan ketinggalan sekolah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan memiliki peranan penting yang juga didukung 
oleh aktor-aktor lain, baik lembaga masyarakat sipil, swasta, 
institusi pendidikan tinggi, dan lain-lain. 

Uraian di atas menjadi langkah-langkah yang dapat membantu 
orang tua memberikan dukungan yang stabil bagi kehidupan anak-
anak mereka serta kebutuhan dasar untuk berkembang selama 
masa-masa sulit ini. Semoga isu keluarga dan anak-anak ini menjadi 
perhatian bersama untuk kembali pulih dari krisis pandemi di masa 
yang akan datang. 

- Nopitri Wahyuni -

Dukungan bagi 
keluarga dan anak 
harus menjadi salah 
satu perhatian oleh 
pemerintah dan aktor 
terkait lainnya agar 
mereka dapat bertahan 
dan berkembang di 
masa krisis saat ini.
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Memperbaiki Praktik Aplikasi 
Digital Kesehatan di Indonesia 

 

Pergantian tahun menjadi awal yang buruk karena terus 
meningkatnya pasien positif Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19). Sejumlah upaya dilakukan pemerintah berbagai 
negara yang terinfeksi. Salah satunya dengan pemanfaatan 
teknologi digital untuk menekan risiko kesehatan yang lebih 
parah. Pemanfaatan teknologi digital ini pun makin meluas ke 
sejumlah aspek pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara 
berkembang juga tak ingin melepas peluang pemanfaatan 
teknologi digital untuk menekan dampak pandemi khususnya 
dalam bidang kesehatan. Namun, sejumlah prioritas pemanfaatan 
teknologi perlu diberi perhatian.

Telah hampir setahun sejak Organisasi Kesehatan Dunia 
(World Health Organization/WHO) menetapkan bahwa 
COVID-19 merupakan darurat kesehatan global atau Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC). Namun, 
jauh sebelum pandemi COVID-19 hadir, banyak negara telah 
memanfaatkan sistem digital sebagai salah satu alat dalam rangka 
mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif. 
Di tengah pandemi ini, sistem digital menjadi sangat mendesak 
pemanfaatannya karena pembatasan jarak yang harus diterapkan 
masyarakat. Pemanfaatan sistem digital ini pun layak untuk benar-
benar ditinjau dalam praktiknya di Indonesia, apalagi mengingat 
belum semua wilayah di Indonesia teraliri internet. 

Pada akhir 2020 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) melakukan percepatan penyelesaian penyediaan 
konektivitas di 3.126 titik untuk mendukung kegiatan fasilitas 
pelayanan kesehatan (fasyankes), lebih cepat dari rencana 
awal penyelesaian di tahun 2027 (indotelko.com, 02/01). Upaya 
pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian 
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Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan 
kelurahan. Seiring dengan hal itu, masih dalam artikel tersebut, 
Menteri Johnny Gerard Plate menyatakan bahwa Kementerian 
Kominfo secara intensif terus berupaya untuk meningkatkan 
literasi dan keterampilan digital melalui Gerakan Nasional Literasi 
Digital (GNLD) yang dilakukan Siberkreasi. 

Siberkreasi merupakan salah satu praktik Peraturan Presiden 54 
Tahun 2015. Lebih tepatnya, Siberkreasi merupakan implementasi 
tugas Kementerian Kominfo dalam hal pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM). Siberkreasi menjadi wadah bagi 108 mitra 
institusi pemangku kepentingan majemuk baik dari korporasi/
swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, 
operator telekomunikasi, platform digital, media, akademisi, 
hingga pegiat literasi digital (kominfo.go.id, 07/09/2020). 
Pada intinya, pemerataan akses internet perlu diikuti dengan 
peningkatan kemampuan penggunaan teknologi. Dalam hal ini, 
literasi digital juga menjadi dasar perbaikan praktik aplikasi digital 
kesehatan di Indonesia.

Praktik Aplikasi Teknologi Digital Kesehatan di tengah 
Pandemi

Pandemi yang masih merajalela secara global termasuk di 
Indonesia begitu menantang sektor kesehatan untuk melakukan 
aksi pembenahan fasilitas dan pengendalian yang makin ketat. 
Sejumlah negara mampu mengembangkan dan mempraktikkan 
dengan baik sistem pelacakan digital atau daring sebagaimana 
disebut WHO (2020) sebagai salah satu prestasi besar di tengah 
pandemi. Bak gelombang, pelacakan digital yang awalnya 
dipraktikkan di sejumlah negara seperti Taiwan, Korea Selatan, 
dan Singapura, secara cepat diadopsi dan diadaptasi banyak 
negara termasuk Indonesia. Namun, ini hanyalah salah satu 
praktik digital di tengah pandemi. 

Wirtz, et al. (2020) menyatakan terdapat lima strategi 
praktik digital yang perlu dilakukan sektor kesehatan dalam 
mempersiapkan dan merespons pandemi, terdiri atas sistem 
digital deteksi dini, pelaporan terintegrasi, surveilans, portal 
informasi, dan  manajemen kesehatan. Hal itu berdasarkan 
riset mereka dengan judul “Digital Pandemic Response Systems: 
A Strategic Management Framework Against COVID-19” atau 
Sistem Respons Pandemi Digital: Sebuah Kerangka Manajemen 
Strategis Melawan COVID-19. Berikut analisis singkat dalam 
konteks praktik sistem kesehatan digital di Indonesia.
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Pertama, sistem digital deteksi dini. Mengidentifikasi hotspot 
penyakit menular sebelum mereka tersebar luas di seluruh negeri 
adalah hal penting dalam mempersiapkan infrastruktur teknologi 
kesehatan masyarakat di masa pandemi (Wirtz, et al., 2020).  
Untuk selanjutnya, sistem tersebut memberikan peringatan dini 
dan pemberitahuan secepat mungkin kepada masyarakat melalui 
aplikasi teknologi. 

Melihat situasi di Indonesia, adanya aplikasi nasional 
PeduliLindungi dengan dukungan sistem bluetooth telah 
membantu masyarakat mengetahui wilayah rentan walaupun dari 
segi sistem keamanan data perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. 
Selain itu, melihat umpan balik pengguna, sejumlah kekurangan 
masih ditemukan, seperti sulitnya melakukan registrasi aplikasi, 
peringatan yang cukup menggangu, menghabiskan daya baterai, 
dan lain sebagainya. Keluhan pengguna ini sebaiknya direspons 
oleh Kementerian Kominfo untuk memungkinkan pengguna lebih 
mudah dan nyaman saat mengaktifkan aplikasi tersebut. Sebagai 
alternatif dan mengingat tidak semua masyarakat memakai 
aplikasi tersebut atau memiliki akses internet, informasi atau 
peringatan melalui Short Message Service (SMS) sebaiknya juga 
rutin dilakukan misalnya satu minggu sekali. 

Kedua, sistem digital pelaporan terintegrasi. Aplikasi digital 
dalam konteks ini diharapkan mampu memudahkan kontak 
awal pasien dengan dokter atau mempercepat proses pelaporan 
jika infeksi terjadi. Menurut Wirtz, et al. (2020), integrasi dan 
koordinasi vertikal yang melibatkan basis data dan di dukung arus 
rantai komunikasi pelaporan yang cepat dan lancar menjadi kunci 
penanganan pandemi. 

Dari segi komunikasi masa pandemi, rantai koordinasi Pemerintah 
Pusat, Daerah, dan aktor strategis sektor kesehatan masih berjalan 
terbata-bata. Sinkronisasi data Daerah dengan data Pusat pun 
masih menjadi angan-angan. Secara lebih spesifik, misalnya, soal 
pelaporan kematian yang memiliki selisih cukup besar antara data 
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 dengan platform 
laporan bersama COVID-19 yang diinisiasi masyarakat, bernama 
Lapor COVID-19. 

Dikutip dari Kompas.com (21/12/2020), berdasarkan laporan 
data pemerintah yang dibagikan Satas Penanganan COVID-19 
pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 lalu, tercatat 145 kematian 
akibat COVID-19 dalam sehari. Jumlah ini berasal dari laporan 
34 provinsi. Namun, Lapor COVID-19 mencatat adanya pasien 
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meninggal dunia dalam jumlah yang lebih besar, yakni 620 orang 
meninggal dunia berstatus positif COVID-19. Alur pelaporan dan 
verifikasi data juga perlu ditinjau kembali sehingga perbedaan 
pelaporan ini dapat diatasi. Pada intinya, sistem pelaporan data 
yang ada harus segera diperbaiki oleh Kementerian Kesehatan 
sebagai pihak yang berwenang.

Ketiga, sistem digital surveilans. Menurut Eamas dan Keeling 
(2003), pelacakan kontak, diikuti dengan pengawasan perawatan 
atau isolasi sebagai langkah pengendalian menjadi kunci dalam 
perang melawan infeksi penyakit. Hal ini salah satunya dapat 
dilakukan dengan adanya aplikasi pemantauan pasien. Menurut 
Fakhruddin (2020), membuat sistem kepatuhan pasien selama 
karantina untuk mengawasi seseorang tetap terisolasi menjadi 
sangat penting. Aplikasi yang mendukung kepatuhan masyarakat 
pun selayaknya dipertimbangkan oleh otoritas kesehatan. 

Di Indonesia, praktik ini misalnya, telah dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Jakarta dengan bekerja sama dengan sejumlah 
perusahaan membuat aplikasi Pemantauan Isolasi Terkendali 
Pasien COVID-19. Fasilitas yang ada dalam aplikasi diantaranya, 
laporan harian kondisi pasien, menu percakapan (chat) yang 
memungkinkan pasien berkomunikasi dengan petugas kesehatan 
di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah tempat 
tinggalnya (beritajakarta.id, 03/11/2020). Namun, seyogyanya, 
Dinkes juga membuat indikator evaluasi aplikasi dalam rangka 
mengukur kepatuhan pasien atau mengetahui sejauh mana 
efektivitas aplikasi ini.

Keempat, portal informasi. Saluran informasi digital seperti media 
sosial, situs web, dan weblog baru-baru ini semakin penting 
dalam menyebarkan informasi kesehatan di masyarakat (Lee et 
al., 2020; Mitchell, 2019). Gotham et al. (2015) mengusulkan 
pendirian komunitas pertukaran informasi kesehatan. Mengamati 
situasi di Indonesia, portal informasi telah diwujudkan melalui 
covid19.go.id. Namun, komunikasi yang disampaikan bersifat 
satu arah. 

Kolom tanya jawab yang disediakan seharusnya memungkinkan 
masyarakat berdiskusi dan tentunya direspons oleh bagian 
hubungan masyarakat (humas) Satgas Penanganan COVID-19. 
Komentar atau pendapat masyarakat pun menjadi terfragmentasi 
di berbagai wadah aspirasi. Banyak juga komentar atau pendapat 
yang menyasar media sosial pejabat publik yang justru seringkali 
tidak direspons. Jika situs resmi memberikan wadah tersebut, 
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maka pertukaran informasi akan menjadi lebih baik, lebih terdata, 
dan paling utama dapat menjadi masukan untuk dipertimbangkan 
oleh Satgas Penanganan COVID-19 sebagai salah satu aktor 
strategis pencegahan dan penanganan pandemi.

Kelima, manajemen kesehatan. Bagian ini terkait erat dengan 
upaya surveilans, sebagai pelengkap strategi ketiga. Jika 
sebelumnya berbicara mengenai upaya pemantaaun, bagian ini 
menyinggung soal fungsi penting bangunan sistem kesehatan 
untuk terus memikirkan dan merencanakan pengobatan pasien 
yang semakin efektif (Sharififar et al., 2020). 

Tenaga medis harus terus mengikuti tren pengobatan berdasarkan 
temuan terbaru. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat 
semacam platform crowdsourcing. Platform tersebut bertujuan 
sebagai jembatan pertukaran wawasan pengobatan dan inovasi 
klinis yang memungkinkan dokter dan peneliti untuk membuat 
prosedur perawatan yang lebih baik dari contoh praktik terbaik. 

Di Indonesia, Kemenkes cukup aktif dalam menyampaikan 
segala informasi terbaru soal pengembangan pengobatan dan 
akan menjadi lebih baik jika platform yang dimiliki Kemenkes 
juga memberikan wadah agar para medis dapat saling terhubung 
untuk memberikan pengobatan yang lebih baik. Upaya ini juga 
dapat dilakukan dengan menggandeng pihak lain dalam rangka 
memberikan edukasi melalui platform digital bagi profesional 
kesehatan di Indonesia.

Langkah Prioritas 

Kedatangan vaksin menjadi harapan baru di tengah pandemi. 
Namun, vaksin memerlukan waktu yang cukup lama 
untuk disebarluaskan, sehingga harus tetap diringi dengan 
mengusahakan pemerataan dan kecepatan deteksi dini di seluruh 
daerah yang terinfeksi, serta melakukan upaya pencegahan 
pada wilayah yang relatif aman. Dalam situasi ini, keberadaan 
sistem digital deteksi yang lebih akurat dan mampu memberikan 
peringatan yang efektif perlu diprioritaskan. Hal ini penting 
mengingat sejumlah temuan kasus yang mengindikasikan adanya 
keterlambatan deteksi apalagi bagi mereka yang berada pada usia 
rentan yang juga memiliki penyakit tertentu. Angka kematian 
lansia dan komorbid pun mencapai 80 hingga 85 persen (covid19.
go.id, 2020). 
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Selanjutnya, sistem digital surveilans dan manajemen kesehatan 
harus menjadi upaya prioritas selanjutnya. Wadah digital dalam 
rangka edukasi dan diskusi soal pengobatan yang lebih efektif 
juga perlu dipertimbangkan oleh Kemenkes. Pada akhirnya, hal 
ini diharapkan akan dapat menghasilkan manajemen perawatan 
yang lebih baik. Terakhir, sistem digital tetap perlu diikuti dengan 
sistem pengawasan langsung melalui aparat. 

Melawan COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Upaya ini 
memerlukan komitmen dan keterbukaan setiap bagian dalam 
sekor kesehatan. Selain dukungan sistem digital dan pengawasan 
langsung, komunikasi antaraktor strategis juga menjadi hal 
fundamental yang harus direspons secara serius oleh pemerintah 
khususnya dalam hubungan dengan faskes seperti Rumah Sakit 
(RS). Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran 
dan ikut berpartisipasi dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

- Vunny Wijaya -

Perkembangan sistem 
digital kesehatan 
membawa kabar baik 
di tengah perjuangan 
melawan COVID-19. 
Sejumlah strategi 
pemanfaatan sistem 
digital perlu terus 
dikembangkan. Selain 
itu, sejumlah langkah 
prioritas perlu dikejar 
agar sistem digital 
dapat memberikan 
dampak signifikan 
dalam menekan 
penyebaran COVID-19.
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Mengenal Collaborative Sandbox Jakarta Smart City dan 
Praktiknya di Masa Pandemi

 
 

Dengan komitmen mendasar percepatan aplikasi teknologi digital, 
Jakarta Smart City (JSC) terus berkembang untuk memperbaiki 
kualitas hidup dan memudahkan layanan bagi warga Jakarta. 
Berbagai upaya mencegah dan menangani dampak akibat pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) juga terus dilakukan JSC, 
misalnya dengan mempraktikkan collaborative sandbox. Namun, di 
tengah situasi Jakarta yang masih menjadi episentrum penyebaran 
COVID-19, penting untuk meninjau kembali jalannya collaborative 
sandbox JSC untuk memperkuat fungsi yang dijalankan selama 
pandemi.

Collaborative Sandbox Jakarta Smart City

Sejak diluncurkan pada tahun 2014 lalu oleh Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta, JSC yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik (Diskominfotik) telah memberikan banyak 
kontribusi bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Berbagai penghargaan 
hingga di tingkat internasional pun diraih, membuktikan bahwa JSC 
memiliki dampak yang siginifikan. Dalam praktiknya, JSC tidak hanya 
berfokus pada pengembangan layanan publik, pelibatan masyarakat 
dalam mengawasi kinerja pemerintah dan pembangunan di Jakarta 
pun dapat berjalan. Misalnya saja melalui kanal resmi pemerintah, 
salah satunya berbentuk aplikasi Qlue. 

Qlue merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan JSC 
dalam bentuk sosial media (smartcity.jakarta.go.id, 2015). Qlue 
mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan 
peduli  terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, setiap laporan 
dapat dipantau perkembangannya untuk memastikan semua 
keluhan yang disampaikan ditindaklanjuti. Dalam merespons 
pandemi, sejumlah upaya juga dilakukan JSC berdasarkan pada 
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konsep collaborative sandbox. Konsep ini berasal dari regulatory 
sandbox. Otoritas Pengaturan Keuangan Inggris atau Financial 
Conduct Authority (FCA) pertama kali menciptakan istilah regulatory 
sandbox pada tahun 2015 (Jenik dan Lauer, 2017). 

Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, regulatory sandbox 
adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh regulator atau 
pemerintah untuk menguji model bisnis baru, produk, layanan, 
dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan (start-
up) (smartcity.jakarta.go.id, 2020). Kerangka kerja ini menyediakan 
lingkungan khusus agar perusahaan dapat menguji produk mereka 
di bawah peraturan khusus--dengan batasan waktu, dan di bawah 
pengawasan regulator yang akan menghasilkan peraturan baru 
berbasis bukti. 

Saat ini regulatory sandbox telah berkembang di banyak negara 
seperti Amerika Serikat, Australia, Cina, Singapura, Korea Selatan, 
Indonesia, dan negara-negara lainnya. Prinsip dasar regulatory 
sandbox di seluruh dunia memiliki tujuan yang sama, yaitu uji 
coba dan proses pembelajaran (test-and-learn) (Jenik dan Lauer, 
2017). Masih dalam artikel yang sama, tujuan berikutnya adalah 
memberikan waktu bagi inovator untuk melakukan pembenahan 
maupun memperbaiki tata kelola maupun risiko bisnis.

Dalam  praktiknya  di  JSC, collaborative  sandbox  menjadi  
laboratorium inovasi dan kolaborasi untuk perusahaan teknologi 
di Jakarta. Diibaratkan sebuah sandbox atau kotak pasir di 
taman bermain anak, Pemprov DKI mendorong para start-up 
untuk menjadikan Jakarta sebagai “arena bermain” (playground) 
dalam mengembangkan inovasi (smartcity.jakarta.go.id, 2020). 
Harapannya juga dengan inovasi teknologi yang diterapkan di 
Jakarta, dalam jangka panjang berbagai aplikasi ini dapat menghemat 
anggaran pemerintah khususnya dalam program hubungan 
masyarakat (humas) dan pelayanan publik.

Di masa pandemi, collaborative sandbox ini juga menjadi dasar 
adanya program Smart Collaboration, yang merupakan program 
pertama di Jakarta untuk mewujudkan Jakarta 4.0. Secara lebih 
spesifik, Jakarta 4.0 mengarah pada masyarakat yang menjadi co-
creator dan pemerintah menjadi kolaborator. Dengan arti yang lebih 
luas, yaitu penciptaan, ekosistem ekonomi digital di Jakarta yang 
tidak hanya pada lingkup perusahaan tetapi juga untuk masyarakat. 

Misalnya saja, kolaborasi JSC dengan Nodeflux, yang bergerak di 
bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI. Melalui 
kolaborasi ini, Pemprov DKI berhasil mendeteksi plat nomor 
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kendaraan wajib pajak untuk mencari siapa saja yang belum 
membayar pajak. Di masa pandemi, Nodeflux memperkenalkan 
teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam mendukung 
kebijakan social distancing atau jarak sosial. Menurut Center for 
Disease Control dan Prevention (2019), jarak sosial, atau disebut 
jarak fisik, berarti menjaga jarak setidaknya enam kaki (sekitar dua 
lengan) dari orang lain di dalam maupun di luar ruangan. Aplikasi 
yang diciptakan Nodeflux dengan mengintegrasikan dengan sistem 
Closed Circuit Television (CCTV) telah membantu pengawasan jaga 
jarak di ribuan titik CCTV yang terpasang di Jakarta.

Sejumlah Rekomendasi, Memperkuat Collaborative 
Sandbox

Perkembangan teknologi digital yang tak terbendung membuat JSC 
terus melakukan terobosan-terobosan. Tidak lain agar peranannya 
dalam mendukung pelayanan publik dapat semakin melebar. 
Bagaimana pun, ide smart city berakar pada inovasi, koneksi sebagai 
modal manusia, modal infrastruktur sosial dan teknologi, informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 
yang lebih besar dan lebih berkelanjutan serta pengembangan 
dan kualitas hidup yang lebih baik (Parlemen Eropa, 2014), untuk 
mendukung keberlanjutan smart city, yang secara lebih spesifik 
membawa konsep collaborative sandbox, setidaknya terdapat tiga 
kerangka kerja inovasi (3P Framework of Innovative Organizations) 
yang perlu dilakukan berdasarkan Dyer et al. (2011).

Pertama, people berkaitan dengan (1) pemimpin atau Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang ada mampu menghasilkan ide-ide, menemukan 
inovasi baru dalam hal proses dan pelayanan, (2) dapat menyaring 
kemampuan kreativitas dan inovasi dalam proses perekrutan, (3) 
mengevaluasi kemampuan kreativitas dan inovasi menjadi bagian 
penting dalam proses pengukuran kinerja. Dalam hal ini, Pemprov 
DKI dapat mempraktikkannya melalui seleksi ketat pada setiap 
perusahaan yang akan “bermain” di Sandbox JSC. Selain itu, juga 
perlu melakukan evaluasi terhadap iklim inovasi yang terbangun 
pada perusahaan yang didukung Pemprov DKI.

Kedua, processes berkaitan dengan proses bekerja. Selain itu, 
penghargaan atau insentif terhadap prestasi kerja perusahaan yang 
mendorong penemuan juga perlu dilakukan. Dalam praktiknya, 
Pemprov DKI perlu menilai efektifitas kinerja dan penghargaan 
atau inisitaif pada perusahaan yang bergabung di Sandbox dengan 
menitikberatkan pada proses yang dilakukan perusahaan tersebut 
dan hasil yang dicapai bagi kemajaun layanan publik Jakarta. 
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Ketiga, philosophies. Kerangka kerja ini meyakini bahwa inovasi adalah 
pekerjaan setiap SDM bukan hanya Penelitian dan Pengembangan 
(Research and Development/R&D). Dalam praktiknya, sekalipun 
terdapat pembagian kerja pada perusahaan yang masuk Sandbox, 
perusahaan dan Pemprov DKI harus meyakini bahwa menciptakan 
iklim inovasi dan menghasilkan inovasi, bukan hanya menjadi tugas 
bagian tertentu, tetapi harus dibangun bersama-sama. Hal ini 
bertujuan agar perusahaan dan pemerintah memiliki keselarasan 
berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, 
kerangka kerja ini juga mendorong agar setiap SDM yang berperan 
dalam penciptaan dan praktik inovasi bertindak cerdas dalam 
mengambil risiko dan para pemimpin yang ada juga menghargai 
pengambilan risiko sekalipun inovasi atau produk yang dihasilkan 
bisa gagal.

Sejauh ini  praktik  inovasi  pada tubuh Pemprov DKI telah 
menunjukkan banyak kemajuan. Kini, tidak hanya ada mal pelayanan 
publik atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu unit 
pelayanan publik di bawah Dinas Penanam Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), melihat situasi COVID-19, aplikasi 
JAKI diciptakan dengan membawa prinsip layanan satu pintu. 

Pengembangan JAKI oleh JSC merupakan salah satu prestasi di 
tengah pandemi. Tidaklah mudah untuk mengintegrasikan berbagai 
aplikasi yang telah menjamur di Jakarta. Dengan fitur Jejaki, segala 
kebutuhan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan 
COVID-19 dapat diintegrasikan atau terkumpul menjadi satu 
(smartcity.jakarta.go.id, 2020). Pengembangan ini telah sejalan 
dengan upaya Pemprov DKI untuk mengembangkan aplikasi 
berbasis big data, yaitu suatu teknologi yang mampu menganalisis, 
mengintegrasi, sekaligus bekerja secara real time.

Melihat  situasi  baru-baru   ini,  Gubernur  Anies  Baswedan  
memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. Keputusan ini  
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan 
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Sebagaimana merupakan 
arahan Pemerintah Pusat. Harapannya di tengah pandemi yang 
masih meningkat, berbagai aplikasi yang ada dapat memudahkan 
pengawasan pemerintah dan menekan angka penyebaran 
COVID-19 di Jakarta. 

Penambahan CCTV juga diperlukan pada tempat-tempat aktivitas 
yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan 
(prokes) yang ketat. Diantaranya pada fasilitas kesehatan; tempat 
kerja swasta atau perkantoran pemerintah; kegiatan sektor 
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esensial seperti sektor energi, komunikasi, teknologi informasi atau 
information technology/IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, 
pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Hal ini agar 
dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah 
kerumuman yang menjadi situasi rentan penyebaran COVID-19.

 

- Vunny Wijaya -

Perkembangan 
teknologi digital 
yang tak terbendung 
membuat JSC terus 
melakukan terobosan-
terobosan. Di masa 
pandemi,  dengan 
membawa konsep 
“Collaborative 
Sandbox”, JSC 
melakukan berbagai 
upaya mencegah dan 
menangani dampak 
akibat pandemi. 
Namun, sejumlah hal 
perlu diperhatikan 
untuk memperkuat 
praktik kolaborasi 
ini, agar JSC dapat 
memberikan pelayanan 
yang lebih baik 
bagi publik di masa 
pandemi.
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Reformasi Perlindungan Sosial Melalui
 Desain Ulang Bantuan Sosial 

Dampak dari krisis ekonomi global terhadap kemiskinan benar-
benar dialami secara berbeda. Di berbagai negara, sektor, kelompok 
masyarakat, lokasi geografis, rentang waktu, bahkan tergantung pula 
dengan situasi ekonomi global. Dampak yang paling cepat dirasakan 
benar-benar menyentuh aspek ketenagakerjaan dan sektor-sektor 
ekonomi yang rentan terhadap krisis, terutama sektor informal. 
Dampak sosio-ekonomi tersebut pun kini sepenuhnya dialami oleh 
seluruh negara dan menjadi tantangan yang cukup berat di sebagian 
besar negara berkembang.

Hampir setahun pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
telah menerpa. Sekalipun mobilisasi sumber daya telah dikerahkan 
sebagai intervensi jangka pendek terhadap dampak tersebut, 
perlindungan sosial pada masa krisis, faktanya sebagian besar 
negara tetap menghadapi kesulitan untuk terus merawat komitmen 
dalam hal-hal ini. Krisis selalu saja mewakili tantangan besar bagi 
pemerintah untuk mengembangkan maupun memperluas cakupan 
program perlindungan sosial, yang pada akhirnya membutuhkan 
dukungan eksternal yang kuat.

Di Indonesia, polemik sistem perlindungan sosial pun menjadi 
perbincangan yang tak berkesudahan. Berbagai perdebatan muncul 
ke permukaan menyentil berbagai aspek pada isu tersebut. Isu 
besar yang tak bisa ditampik adalah soal ketidaktepatan penyaluran 
program bantuan sosial dan ketermemadaian dari bantuan sosial 
yang ada yang juga diperburuk dengan sengkarut pendataan dan 
penggelapan dana bantuan sosial di penghujung tahun 2020 lalu. 
Dua isu besar tersebut mengusik pemerintah agar segera dapat 
ditindaklanjuti, terutama melalui berbagai reformasi perlindungan 
sosial.

Topik reformasi perlindungan sosial kembali muncul di awal tahun 
sebagai respons krusial terhadap upaya menekan angka kemiskinan 
yang semakin meningkat dengan adanya krisis pandemi. Pemerintah 
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Indonesia memiliki wacana untuk mengenyahkan angka kemiskinan 
ekstrem (extreme poverty) menuju 0 persen pada tahun 2024 
(Kompas, 5/1). Saat ini, angka tersebut masih berada pada kisaran 
2,5 hingga 3 persen. Angka ini diambil dari jumlah penduduk miskin 
di Indonesia yang masih hidup di bawah US$ 1,9 per kapita per hari 
dengan acuan Bank Dunia. 

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/
Bappenas) menelurkan komitmen untuk melakukan berbagai 
perbaikan pada sistem perlindungan yang berjalan. Dua fokus 
yang diangkat adalah melakukan perbaikan data penerima manfaat 
yang tertera pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 
mengupayakan integrasi berbagai program bantuan sosial yang 
tersebar di seluruh kementerian/lembaga (K/L). Hal tersebut akan 
dibahas lebih lanjut pada bagian berkut. 

Akurasi Data Penerima Manfaat

Siapapun tentu memihak bahwa akurasi data terpadu menjadi 
salah satu 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. Sekalipun mekanisme yang berlangsung 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, sayangnya 
krisis yang bergejolak pada masa pandemi, membuat banyak daerah 
mengalami tantangan berat dalam melakukan pembaharuan data 
penerima manfaat di daerah mereka (Oley, 2020). 

Berbagai studi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) juga mengungkapkan fakta lain. Perlu 
diketahui bahwa saat ini masih terdapat celah (gap) yang dipenuhi 
jika menilik jumlah target penentuan sasaran manfaat bantuan 
sosial. Jika bantuan sosial akan ditujukan kepada 40 persen keluarga 
dengan status sosio-ekonomi terendah, maka sekurang-kurangnya 
masih ada selisih 2 persen dari data yang masih kosong di DTKS. Saat 
ini, 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. Agar selisih tersebut terpenuhi, harus ada tambahan 
2 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang tergolong kategori 
40 persen terbawah (TNP2K, 2020). 
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Pada masa krisis saat ini, kebijakan jaring pengaman sosial 
membutuhkan sistem penetapan sasaran yang akurat untuk 
menyangga proses penyaluran manfaat program bagi kelompok 
rentan. Permasalahannya, proses tersebut amat bergantung dengan 
keberadaan DKTS yang menyodorkan informasi berdasarkan nama 
(by name) dan alamat (by address) dari penerima manfaat sehingga 
diharapkan dapat menekan dampak sosio-ekonomi COVID-19 yang 
telah menimpa masyarakat dan membuat mereka dapat beradaptasi 
terhadap krisis. 

Adanya celah di atas membuat banyak keluarga yang miskin dan 
rentan miskin tidak mendapatkan bantuan sosial disebabkan oleh 
ketidakakuratan (exclusion error) dalam sistem DTKS. Sebuah 
studi dari TNP2K (2020) menunjukkan masih adanya jurang yang 
cukup lebar antara jumlah data penerima manfaat di DTKS dengan 
kebutuhan akan distribusi bantuan sosial kepada sasaran penerima 
manfaat yang memang membutuhkan. Hal tersebut dapat 
digambarkan melalui grafik berikut ini.

Grafik 1. Distribusi Penerima Bantuan Sosial terhadap 
Total Populasi (2020)

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

Pendataan penerima manfaat dengan melihat kebutuhan di 
masyarakat adalah poin kunci pada saat ini. Agenda pemulihan 
ekonomi nasional menjadi momentum penting untuk mengupayakan 
proses akurasi data agar kebutuhan data terpadu dapat terpenuhi 
sebagai instrumen dasar dalam pelaksanaan program jaring 
pengaman sosial ke depannya. Upaya ini tentu membutuhkan 
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kerja-kerja dari berbagai pihak, terutama melalui alokasi anggaran 
yang memadai untuk melakukan pembaharuan data, penguatan 
kapasitas kelembagaan untuk melakukan pendataan dan penyaluran 
bantuan, serta pengembangan sistem basis data dan penetapan 
sasaran yang lebih akurat secara efektif (TNP2K, 2020). Untuk 
memulai hal-hal di atas, investasi yang memadai terhadap isu ini 
harus dipertimbangkan sebagai komitmen awal. 

Integrasi Program Bantuan Sosial Antar Kementerian/
Lembaga

Selanjutnya, proses akurasi data yang berjalan diharapkan dapat 
saling beriringan dengan pemetaan sistem perlindungan sosial 
di Indonesia saat ini. Wacana ini, seperti yang diterangkan 
Kementerian PPN/Bappenas (2021), berusaha menelaah kembali 
skema perlindungan sosial yang ada; baik bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah, seperti bantuan sosial bersyarat dan tanpa syarat 
(conditional/unconditional), maupun jaminan sosial. Kemudian, 
basis data kelompok masyarakat yang tertera pada DTKS dapat 
diintegrasikan dengan kategori jenis perlindungan sosial yang 
dibutuhkan, baik bantuan sosial reguler, jaminan kesehatan, jaminan 
ketenagakerjaan dan skema lainnya yang relevan dengan melihat 
karakteristik data terpadu tersebut. 

Sekalipun implementasinya membutuhkan upaya yang sangat 
besar, hal ini menjadi peluang ke depan untuk menfasilitasi proses 
identifikasi masalah dan kebutuhan dari penerima manfaat terhadap 
skema perlindungan sosial secara menyeluruh. Koordinasi dan 
harmonisasi program-program tersebut dapat mendukung penerima 
manfaat untuk memperoleh nilai manfaat yang cukup pada waktu 
yang cepat. Hal ini dilakukan salah satunya dengan memetakan 
program perlindungan sosial di berbagai K/L sekaligus melihat alur 
dan manajemen sumber daya di dalamnya untuk dapat dintegrasikan. 

Lebih dari itu, terkait perbaikan berbagai perlindungan sosial yang 
tersebar di berbagai K/L, hal ini tak terlepas dari kebutuhan untuk 
menelaah kembali apakah suatu program berjalan secara efektif atau 
tidak. Perhatian terhadap aspek ini dibutuhkan untuk menyatakan 
keberlanjutan program tersebut ke depannya dan melakukan 
penyaluran bantuan berdasarkan tingkat masalah dan kebutuhan 
yang tertera pada data terpadu di atas. Hal ini amat terkait dengan 
upaya mengutamakan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan 
miskin dengan berbagai karakteristik kerentanan yang beragam 
selain kondisi sosio-ekonomi, seperti anak, lansia, disabilitas, gender, 
dan lain sebagainya. 

Sosial
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Rekomendasi

1. Keakuratan data: pentingnya peningkatan akurasi data penerima 
manfaat yang terintegrasi dengan DTKS harus menjadi salah 
satu prioritas perbaikan tata kelola dalam penyediaan jaring 
pengaman sosial yang berkelanjutan. Untuk mendorong upaya 
tersebut, yang harus dilakukan adalah komitmen bersama untuk 
mengevaluasi koordinasi dan kolaborasi, serta pemetaan fungsi 
dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan 
sasaran penerima manfaat jaring pengaman sosial di Indonesia, 
khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga 
nonpemerintah lainnya. dalam proses memperbarui data. 
Dengan upaya-upaya di atas, diharapkan pengembangan 
sistem pengelolaan pendataan yang memadai dapat menopang 
penerapan jaring pengaman sosial yang saat ini berjalan di 
Indonesia dan dalam jangka panjang di masa mendatang. 

2. Integrasi program: penting bagi pemerintah untuk secara simultan 
melihat pilihan kebijakan perlindungan sosial yang ada di Indonesia 
untuk mendukung implementasi skema jaring pengaman sosial 
yang ada pada masa krisis dan reformasi ke depannya. Dalam 
hal ini, integrasi bantuan harus disokong melalui pemetaan yang 
terintegrasi untuk melihat efektivitas bantuan yang berjalan, 
kesiapan dan kapasitas institusi, alokasi anggaran yang memadai 
serta komitmen untuk mewujudkan perlindungan sosial yang 
integratif bagi seluruh kelompok masyarakat. Peran seluruh 
aktor dari K/L dan aktor-aktor pendukung diharapkan dapat 
membantu proses ini ke depannya. 

 

-Nopitri Wahyuni -

Reformasi sistem 
perlindungan sosial 
dapat dimulai dengan 
melakukan perbaikan 
data penerima manfaat 
dan integrasi bantuan 
sosial yang tersebar di 
berbagai kementerian/
lembaga. 
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Profil Institusi

The  Indonesian  Institute (TII) adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang 
resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis 
dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga 
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana 
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. 

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang 
dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan 
hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai 
visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 
diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana 
TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), 
serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 
2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom-up yang partisipatif 
dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal 
ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang 
tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal 
dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada 
pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan 
pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada 
perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia 
dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik 
yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK
Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang 
disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi 
terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, 
pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas 
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan 
adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset 
kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan 
segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di 
daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan 
publik. 

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik 
yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan 
(policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan. 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai 
dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII 
juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang 
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya 
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada 
umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga 
dalam proses kebijakan. 

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) 
Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL
Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 

Program Riset  Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang- 
bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk 
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, 
langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam 
mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII 
adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh 
TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan 
yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu 
maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada 
adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi 
bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) 
Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat 
diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan 
kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk 
melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim 
sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif 
digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media 
yang paling efektif untuk kampanye.

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

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

Program Riset, Survei, dan Evaluasi 
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

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

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi dan Advokasi
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