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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-
akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir 
bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio 
utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 
persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya 
terlebih di tengah pandemi yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia 
dapat merosot sewaktu-waktu.

Di bidang  hukum, Update Indonesia membahas tentang pengaturan tentang 
pemidanaan atau penalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena hingga 
saat ini, masih muncul perdebatan terkait dengan pengklasifikasian UU 
ITE. Apakah undang-undang ini termasuk dalam kategori administrative 
law atau administrative penal law. Selain itu, kami membahas tentang 
babak baru problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kembali bergulir. Hal tersebut dimulai 
dari langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan empat puluh lima 
Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) pada 
21 Februari 2021 yang lalu.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang rentannya 
peningkatan aksi terorisme yang melibatkan milenial. Hal ini penting untuk 
mendorong BNPT sebagai aktor utama penanggulangan terorisme agar 
dapat mengoptimalkan perannya dalam mencegah penyebaran paham 
radikal di kalangan generasi muda. Selain itu, kami juga membahas tentang 
mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang bernuansa Orwellian 
yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Joko Widodo 
menjabat sebagai Presiden RI, isu negara Orwellian seringkali bergulir 
sebagai reaksi atas arah kebijakan pemerintah yang menggunakan lembaga 
kepolisian untuk mengawasi masyarakat. Bentuk penggunaan itu dapat 
dilihat, misalnya, melalui wacana patroli oleh kepolisian di sosial media. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang dampak dari 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah diterapkan di Indonesia lebih 
dari satu tahun. Kebijakan yang dilakukan untuk mencegah persebaran 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) tersebut juga diterapkan oleh 
berbagai negara di dunia. Selain itu, kami membahas tentang fasilitas 
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kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang banyak tertuju pada 
upaya kuratif. Peningkatan pemanfaatan sistem digital dan 
penguatan unit UKM Esensial Puskesmas perlu dilakukan agar 
upaya promotif dan preventif tidak makin tergeser. Selanjutnya, 
kami membahas tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi 
(KNKG). Pembentukan KNKG tertuang dalam Keputusan 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 
44 Tahun 2021 tentang KNKG. Namun, tidak banyak masyarakat 
maupun pelaku usaha yang mengetahui KNKG. Kemudian, 
kami juga menbahas tentang penghapusan praktik perkawinan 
anak merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.

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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Utang: “Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis” 
  

Perbincangan mengenai utang pemerintah kembali menyeruak ke 
permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa 
posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada 
di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen (APBN Kita, 
2021). Pada prinsipnya rasio ini masih dapat ditolerir sebab masih 
berada di bawah ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur batasan nominal 
total utang Pemerintah dalam satu periode, yaitu tidak boleh 
melebihi 60 persen terhadap PDB. 

Kendati demikian, Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam 
mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi yang membuat 
pertumbuhan PDB Indonesia dapat merosot sewaktu-waktu. Jika 
PDB lebih kecil, maka sebagai akibatnya dapat membuat rasio utang 
terhadap PDB melonjak tajam. Selain itu, konsekuensi nyata yang 
harus dihadapi adalah adanya beban pembayaran bunga utang akan 
sangat jelas terasa hingga 10 tahun ke depan (Kuncoro, 2021). 

Konsekuensi dari Stimulus

Di tengah perlambatan ekonomi yang membuat pendapatan negara 
tergerus, di satu sisi belanja negara terus melonjak, maka mau tidak 
mau salah satu instrumen yang digunakan untuk membiayainya 
adalah melalui utang. Oleh sebab itu, sejatinya peningkatan 
utang adalah konsekuensi dari stimulus yang digelontorkan oleh 
Pemerintah guna mengembalikan siklus perekonomian seperti sedia 
kala. 

Secara teoritis, pandangan Kaleckian Model menyatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah (melalui ekspansi belanja pemerintah 
dan pelebaran defisit anggaran) dapat berdampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Fadilah, 2020). Dengan adanya peningkatan 
pengeluaran Pemerintah, hal ini akan berdampak kepada kenaikan 
pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat 
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output. Pandangan ini memiliki kesimpulan bahwa stimulus fiskal 
berupa pelebaran defisit dan menambah utang dimaksudkan untuk 
memacu belanja pemerintah yang pada akhirnya akan mendorong 
perekonomian. Logikanya, jika permintaan dan atau penawaran 
meningkat, maka akan mendorong terjadinya keseimbangan baru 
dengan tingkat output yang lebih tinggi. Permintaan agregat dengan 
fungsi Y= C+I+G+(X-M) akan dipengaruhi oleh pengeluaran 
pemerintah. Dengan demikian, semakin besar pengeluaran 
pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional dari sisi 
permintaan (demand side). 

Oleh sebab itu, utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai 
belanja pemerintah juga memiliki dampak yang sama terhadap 
pendapatan nasional dari sisi permintaan (Islam, 2014). Lebih lanjut, 
banyak studi yang mendukung perlunya utang karena memberikan 
dampak positif terhadap ekonomi suatu negara khususnya untuk 
memacu pertumbuhan dan investasi (Lihat misalnya Warner, 1992; 
Jayaraman et al, 2008; Hameed et al, 2008, dan Adegbite et al, 
2008). 

Dari tataran empiris pun argumen ini dapat diuji dengan sehimpun 
fakta yang menunjukkan bahwa dari semua pos PDB yang 
mengalami kontraksi hanya pos pengeluaran belanja pemerintah 
yang mengalami pertumbuhan positif dan melalui stimulusnya 
menjadi bumper dalam menahan kemerosotan laju ekonomi yang 
lebih dalam. Lebih lanjut, berdasarkan berbagai studi evaluatif yang 
dilakukan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 
diusung pemerintah juga terbukti secara efektif mampu menjadi 
bantalan bagi daya beli masyarakat dan keuangan dunia usaha. 

Dikutip dari APBN Kita (2021), survei yang dilakukan Lembaga 
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dan Lembaga 
Demografi (LD) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 
intervensi PEN membuat mayoritas responden dapat bertahan (tidak 
mengalami penurunan omzet dan keuntungan). Namun, sosialisasi 
terkait rendahnya literasi program PEN masih perlu ditingkatkan. 
Khusus untuk program Bantuan Program Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) (BPUM), survei yang dilakukan Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 
menunjukkan bahwa mayoritas penerima BPUM tidak memiliki 
cadangan kas lebih dari 10 hari atau bisa dikatakan program BPUM 
sudah tepat sebagai cash buffer pada usaha mikro. 

Laporan Utama
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Pada sisi perlindungan sosial, survei Dampak Sosio-Ekonomi yang 
dilakukan UNICEF, Prospera, SMERU, dan UNDP menemukan 
bahwa 85 persen responden menerima sekurangnya satu progam 
bantuan dengan cakupan terbesar adalah Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Desa sebesar 17,6 persen. Hal ini menunjukkan cakupan 
bantuan pemerintah sudah menyentuh mayoritas dari masyarakat 
Indonesia, termasuk melalui respons kebijakan yang komprehensif 
dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

There’s No Free Lunch

Kita sama-sama sepakat dengan Kaleckian Model bahwa kebijakan 
ekspansi belanja negara memang dapat mendorong perekonomian. 
Namun, ada harga yang juga harus ditanggung. Sebagaimana yang 
dikatakan Basri (2021), stimulus dapat diibaratkan nasi Padang di 
siang hari yang dapat mengisi perut yang kelaparan, namun memiliki 
implikasi yang kurang baik jika dikonsumsi terus-menerus. Terkait 
dengan utang, ekspansi belanja negara di tengah kemerosotan 
pendapatan negara melahirkan defisit anggaran, lalu defisit anggaran 
harus ditambal sulam dengan utang. 

Pada putaran akhirnya, utang melahirkan risiko negara-negara akan 
menjadi terikat dengan negara debiturnya. Bagi negara-negara 
miskin atau berkembang, saat ini posisi utang telah meningkat 
tajam khususnya untuk menghadapi COVID-19, meskipun lembaga 
keuangan multilateral maupun negara-negara terkaya di dunia 
telah menawarkan dukungan keuangan yang substansial untuk 
membantu meringankan beban keuangan. 

Lihat misalnya, negara-negara yang tergabung dalam G-20 
menawarkan dukungan keuangan yang substansial dengan 
menangguhkan pembayaran utang. Namun, sebagian besar 
pembiayaan pinjaman baru (meskipun dengan ketentuan konsesi) 
akan ditambahkan ke neraca ekonomi negara-negara berkembang 
tersebut dalam jangka menengah. Tidak hanya itu, perlu diingat 
bahwa dalam konteks pandemi COVID-19 ini, paket bantuan utang 
yang ditawarkan adalah penundaan, bukan penghapusan. Artinya, 
pembayaran utang akan tetap berjalan dan penghitungan bunga pun 
juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Oleh sebab itu, banyak negara yang diramalkan akan menghadapi 
krisis ekonomi akibat COVID-19 ini, bahkan dengan jumlah utang 
yang lebih besar dan tekanan finansial yang lebih dalam. Hal Ini akan 
menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan negara-negara 
tersebut untuk membayar utang luar dengan baik. Kemudian, risiko 
gagal bayar negara mungkin memang tidak akan terjadi pada tahun 
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ini maupun 2-3 tahun ke depan, tetapi kemungkinan besar terjadi 
dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, apa yang 
dikatakan oleh Keynes “in the long run we are all dead” mungkin 
akan terjadi akibat banyak negara yang tercekik dengan besarnya 
beban utang. 

Bahkan, jika mengikuti pandangan Ricardian yang sudah mewanti-
wanti bahwa masyarakat bersifat visioner, di mana apabila 
pemerintah memberikan stimulus dengan menaikkan defisit untuk 
menggerakkan perekonomian tidak serta-merta efektif karena 
masyarakat tidak meningkatkan konsumsinya. Hal ini terjadi karena 
masyarakat mengantisipasi adanya kenaikan pajak di masa depan 
guna membiayai defisit dan pelunasan utang. 

Sekelumit fenomena yang mengamini tesis Ricardian seolah datang 
satu per satu. Di Indonesia sinyal kenaikan pajak sudah mulai terasa, 
misalnya ketika beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan 
memutuskan kembali mewacanakan pengenaan cukai terhadap 
minuman berpemanis, kemudian usulan cukai kantong plastik yang 
sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta baru-
baru ini pemerintah juga menggulirkan paraturan mengenai Pajak 
Penghasilan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan 
penjualan pulsa, kartu perdana, hingga token listrik. Inilah harga 
yang harus dibayar oleh rakyat setelah menikmati kucuran stimulus 
yang diberikan oleh pemerintah. 

Konfigurasi hal-hal di atas seolah mengamini pepatah ekonomi klasik 
yang dikatakan oleh Adam Smith “there’s no free lunch”. Artinya, 
tidak ada makan siang yang gratis, maka semua stimulus yang 
diibaratkan makan siang yang sudah disajikan beserta konsekuensi 
utang yang membumbung harus segera dibayar. Misalnya, melalui 
kenaikan pajak, maupun risiko-risiko pembayaran utang lainnya 
yang mendesak negara-negara harus menambal sulam anggaran 
belanjannya. 

Rekomendasi

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan, diantaranya:

1. Kementerian Keuangan perlu melakukan evaluasi kebijakan 
utang, misalnya sejauh mana pemanfaatan utang untuk 
penanganan COVID-19 selama ini. Kementerian Keuangan 
harus memprioritaskan pos-pos belanja yang mampu menjungkit 
perekonomian secara cepat dan berkelanjutan. 

Laporan Utama
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2. Kementerian Keuangan dalam jangka menengah harus mulai 
memetakan utang yang dimiliki oleh Indonesia. Proses pemetaan 
utang ini dimaksudkan untuk melihat utang-utang mana saja 
yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat sehingga dapat 
dimitigasi untuk proses pembayarannya. 

3. Kementerian Keuangan dalam jangka menengah juga perlu 
memikirkan sumber pendanaan untuk melakukan pembayaran 
utang. Dengan demikian, Indonesia tidak terjerat dengan krisis 
utang di masa depan akibat beban utang pada masa pandemi 
COVID-19 ini. 

4. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan 
Kementerian Keuangan perlu memikirkan alternatif pembiayaan 
selain melalui pos utang yang selama ini dilakukan. Perlu adanya 
proses pemetaan potensi dari sumber lain untuk dijadikan 
sumber pembiayaan. 

- M. Rifki Fadilah -

Pepatah ekonomi klasik 
yang dikatakan oleh 
Adam Smith “there’s 
no free lunch” artinya 
tidak ada makan 
siang yang gratis. 
Dengan demikian, 
semua stimulus yang 
diibaratkan makan 
siang yang sudah 
disajikan beserta 
konsekuensi utang 
yang membumbung 
harus segera dibayar.
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Menata Kembali Penalisasi dalam UU ITE
  

Meningkatnya angka pemidanaan di Indonesia, seperti yang terjadi 
akibat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
tidak terlepas dari dinamika kriminalisasi dalam hukum pidana. 
Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana 
materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu 
perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) 
yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela 
yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang 
dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi 
pidana (Luthan, 2009).

Menurut Soerjono Soekanto (1981), kriminalisasi merupakan 
tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan 
tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat 
dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan 
pidana. Artinya, terdapat kekeliruan di dalam masyarakat yang 
menyebut kriminalisasi sebagai sebuah upaya untuk mempidanakan 
seseorang yang tidak bersalah. Dalam konteks tersebut, peristiwa 
yang umum disebut sebagai “kriminalisasi” sebenarnya adalah 
“rekayasa perkara”.

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam undang-undang 
di luar KUHP, dari tahun 1985 hingga 2014 memperlihatkan 
kecenderungan semakin kuatnya kontrol negara terhadap aktifitas 
dan kebebasan sipil warga negara (Ali, 2018). Pembentukan 
sebuah peraturan perundang-undangan tidak lagi memperhatikan 
atau mengklasifikasikan jenis dari produk hukum yang dihasilkan 
berdasarkan kategorisasi yang jelas. Dengan demikian, menjadi hal 
lumrah untuk menemukan ketentuan administratif yang memiliki 
ancaman sanksi pidana yang berat. Seperti yang terdapat dalam UU 
ITE.

Hukum
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Terdapat sebanyak 29 undang-undang yang memuat ketentuan 
pidana dari tahun 1985 hingga 1995 (Arief, 2013). Hasil penelitian 
Anugerah Rizki Akbari (2015), menunjukkan bahwa dalam 
kurun waktu tahun 1998 hingga 2014, dari 392 undang-undang 
yang dibentuk dan disahkan legislator, 154 di antaranya memuat 
ketentuan pidana. Artinya, terdapat hampir 40% undang-undang 
yang dibentuk DPR yang memuat ketentuan pidana. Apabila 
ditotal, dari tahun 1985 hingga 2014 terdapat 183 undang-undang 
yang memuat ketentuan pidana. 

Data di atas menunjukan bahwa terdapat kekeliruan dari perumus 
undang-undang dalam memasukkan sanksi pidana berat dalam 
undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHP. Hal tersebut 
memunculkan bias yang membuat sanksi pidana menjadi pilihan 
utama atas semua pelanggaran yang terjadi. Pemidanaan tidak 
lagi dijadikan sebagai jalan terakhir dalam upaya penegakan hukum 
(Ultimum Remedium).

Menelaah Administrative Law dan Administrative Penal Law

Berdasarkan perkembangan hukum pidana di Indonesia, membuat 
pengaturan tentang pemidanaan atau penalisasi tidak lagi terbatas 
pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Beberapa produk 
hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
merupakan bagian dari hukum pidana yang dikenal dengan delik-
delik khusus di luar KUHP. Undang-undangnya pun merupakan 
bagian dari rumpun hukum pidana.

Selain  dua kategori   hukum  pidana  yang   telah  disebutkan  
sebelumnya, terdapat pembagian lain yang disebut dengan 
administrative law dan administrative penal law. Muncul 
pembagian ini diakibatkan oleh makin meluasnya definisi dari 
hukum administrasi, bahkan terdapat pengaturan yang memuat 
sanksi pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik 
agar pembentuk undang-undang tidak keliru dalam menempatkan 
sebuah pengaturan hukum.

Pengertian Hukum Administrasi mencakup ruang lingkup yang 
sangat luas, bukan hanya bidang hukum pajak, perbankan, pasar 
modal, dan perlindungan konsumen, melainkan termasuk juga di 
bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 
sosial, tata ruang dan lain sebagainya. Hal ini mengingat pengertian 

Hukum
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hukum administrasi (administrative law) (Maroni, 2013). Sementara, 
Muladi (1995) menjelaskan bahwa munculnya kecenderungan 
perundang-undangan hukum administrasi mencantumkan sanksi 
pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (administrative 
penal law). Hal tersebut bertujuan agar penggunaan sanksi pidana 
hanya dapat dilakukan jika sanksi administratif tidak mampu 
menimbulkan efek jera.

Mengatur Ulang Penalisasi dalam UU ITE

Hingga saat ini, masih muncul perdebatan terkait dengan 
pengklasifikasian UU ITE. Apakah undang-undang ini termasuk 
dalam kategori administrative law atau administrative penal law. 
Merujuk pada pendapat Andi Hamzah, UU ITE merupakan hukum 
administrasi, dan bukan merupakan hukum pidana. Jika tetap 
ingin memuat ketentuan pidana, hanya dapat mengancam dengan 
kurungan enam bulan atau denda administratif (idntimes.com, 
2020).

Ketika kita lebih hati-hati dalam menelaah posisi UU ITE dalam 
pengaturan hukum di Indonesia, maka sebenarnya undang-undang 
tersebut termasuk dalam kategori administrative penal law. Dapat 
dilihat dari beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana, seperti 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran 
nama baik yang diancam pidana penjara dan denda. Pengaturan 
tersebut sebenarnya telah bergesar dari tujuan awal pembentukan 
UU ITE.

Tujuan awal pembentukan UU ITE dapat kita lacak pada rumusan 
materi muatan regulasi dalam Naskah Akademik (NA) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada bagian 
latar belakang dijelaskan tentang perkembangan dunia digital 
menimbulkan masalah-masalah keperdataan baru, yaitu dengan 
munculnya transaksi e-commerce yang telah menjadi bagian 
dari perniagaan nasional dan internasional (Febrinandez, 2021). 
Namun dalam perkembangannya, UU ITE lebih banyak digunakan 
untuk memberangus kebebasan berpendapat hingga kebebasan 
berekspresi.

Persoalan terkait pemidanaan hingga rekayasa perkara merupakan 
dua isu yang kerap diarahkan untuk mengkritik subtansi hingga 
implementasi UU ITE. Hingga akhir tahun 2020, SAFEnet 
mencatat sebanyak 324 kasus pidana terkait masalah undang-
undang tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, sebanyak 209 
orang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran 
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nama baik (kontan.co.id, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa 
mayoritas perkara yang diseret menggunakan UU ITE bukanlah 
kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan kebebasan 
berekspresi, informasi, hingga transaksi elektronik yang dilakukan 
oleh masyarakat.

Pembatasan kebebasan berekspresi dengan pelarangan ekspresi-
ekspresi tertentu dalam bentuk tindak pidana harus dirumuskan 
secara hati-hati. Negara harus mampu membedakan ekspresi yang 
termasuk sebagai tindak pidana yang jelas berbeda dengan ekspresi 
yang tidak dapat dihukum, namun tetap dibenarkan dengan adanya 
gugatan perdata atau sanksi administratif. Negara juga perlu secara 
jelas mengidentifikasi ekspresi-ekspresi yang merupakan tindakan 
intoleransi, keadaban (civility) atau tidak menghormati hak-hak 
orang lain (ICJR, 2021).

Setelah memahami tentang pemisahan hukum pidana, hukum 
administrasi, dan hukum administrasi yang memiliki muatan 
pidana, maka pembentuk undang-undang, yaitu presiden dan DPR 
dapat memilih dua pilihan rekomendasi berikut ini. Pertama, tetap 
mengkategorikan UU ITE sebagai administrative penal law, namun 
dengan pengurangan ancaman pidana di beberapa pasal, terutama 
terkait dengan pengaturan yang membatasi kebebasan berekspresi.

Kedua, mengembalikan beberapa pengaturan sanksi pidana yang 
terdapat dalam UU ITE ke KUHP, seperti Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE. Kemudian, menjadikan UU ITE hanya mengatur tentang 
ketentuan administratif dalam melakukan transaksi elektronik dan 
perlindungan terhadap informasi digital. Pelanggaran terhadap UU 
ITE juga hanya harus diganjar melalui sanksi administratif seperti 
pencabutan izin.

- Hemi Lavour Febrinandez -
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UU Cipta Kerja: 
Penyederhanaan yang Tidak Sederhana

Babak baru problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kembali bergulir. Hal tersebut 
dimulai dari langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan empat 
puluh lima Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden 
(Perpres) pada 21 Februari 2021. Beberapa aturan mencabut atau 
merevisi aturan terkait yang sudah ada sebelumnya, sementara 
beberapa yang lain menjadi aturan baru (Tempo.co, 2021).

Empat puluh sembilan aturan itu merupakan ketentuan pelaksana 
dari sebelas klaster yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja. Tidak 
perlu untuk membedah satu per satu muatan isi yang terdapat dalam 
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya untuk menyadari bahwa 
terdapat kekeliruan terkait dengan undang-undang ini. Salah satu 
hal yang disoroti adalah proses kelahirannya.

Sejak awal, undang-undang tersebut telah menuai kritik dan 
penolakan dari publik. Selain perihal subtansi, UU Cipta Kerja 
juga memiliki permasalahan terkait proses pembentukannya yang 
tidak partisipatif, serta tujuannya terkait dengan menata dan 
menyederhanakan regulasi. Seharusnya, proses perubahan sebuah 
undang-undang harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dan membuka ruang partisipasi 
bagi publik.

Centang-perenangnya proses penyusunan UU Cipta Kerja 
tidak terlepas dari pilihan teknik perubahan undang-undang 
yang digunakan. Penggunaan metode omnibus law dalam proses 
perubahan aturan hukum dalam UU Cipta Kerja menjadi yang 
pertama kali dipraktikkan di Indonesia. Sayangnya, penyusunan 
yang dilakukan tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019.
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Perubahan sekaligus terhadap 79 undang-undang yang berisi 1.244 
pasal jelas bukan perkara sederhana. Dibutuhkan waktu yang 
cukup bagi legal drafter untuk mampu menyusun secara baik setiap 
aturan yang akan diubah. Sebenarnya hal itu menjadi satu kesulitan 
tersendiri karena tidak terdapat  metode yang dapat dijadikan 
sebagai pedoman untuk membahas dan menyusun RUU Cipta 
Kerja. Jika UU Cipta Kerja dijadikan sebagai eksperimen perubahan 
undang-undang dengan menggunakan konsep omnibus law, maka 
aturan mainnya harus dirampungkan terlebih dahulu.

Dari 49 peraturan pelaksana yang telah disahkan tersebut, Pusat 
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menemukan 
sekitar 466 ketentuan delegasi. Rincian delegasi aturan turunan 
UU Cipta Kerja berupa 11 delegasi ke peraturan pemerintah, 11 
ke peraturan presiden, 377 ke peraturan menteri, 60 peraturan 
lembaga pemerintah non-kementerian, dan 7 peraturan daerah. 
Pendelegasian peraturan itu tidak hanya ke peraturan yang lebih 
rendah, seperti peraturan menteri, tapi juga memuat ketentuan 
pendelegasian sejajar antara peraturan pemerintah dan antar-
peraturan presiden (Putra, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan tidak melarang pendelegasian 
aturan, sekalipun itu dilakukan antaran peraturan yang sejajar. 
Namun, permasalahannya adalah ketidakonsistenan pemerintah 
yang ingin melakukan penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta 
Kerja, yang justru memunculkan kerumitan baru dalam penataan 
regulasi.

Merujuk pada hasil penelitian PSHK, sepanjang pemerintahan 
Presiden Joko Widodo periode pertama yang dimulai dari tahun 
2014 hingga bulan Desember 2020, terbit sekitar 13.401 peraturan 
yang kedudukannya berada di bawah undang-undang (Putra, 2021). 
Membengkaknya jumlah peraturan pelaksana di bawah undang-
undang yang muncul menjadi salah satu permasalahan dalam 
melakukan reformasi terhadap penataan regulasi. Potensi tumpang 
tindih dan regulasi yang bertabrakan antara satu dengan yang 
lainnya menjadi ancaman untuk keadilan hingga kepastian hukum 
bagi masyarakat. 

Perubahan undang-undang menggunakan metode omnibus law 
merupakan sebuah langkah yang baik dalam melakukan tata 
kelola regulasi. Proses perubahan undang-undang yang memiliki 
keterkaitan subtansi akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena 
proses pembahasan difokuskan pada satu jenis muatan isi tertentu. 
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Dengan demikian, naskah perubahan tidak perlu terlalu lagi 
menumpuk di DPR. 

Hal yang perlu diingat adalah metode perubahan undang-
undang menggunakan omnibus law ditujukan untuk melakukan 
penyederhanaan regulasi untuk menghindari tumpang tindih. 
Menjadi sebuah kesia-siaan jika produk hukum di tingkat undang-
undang telah berhasil disederhanakan dan diharmonisasikan, namun 
masih terdapat penumpukan pada tataran peraturan pelaksana 
seperti pada PP, Perpres, hingga peraturan menteri (Permen).

Pilihan Lain dalam Menata Aturan di Bawah Undang-
Undang

Berangkat dari pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan 
di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem 
dari suatu sistem hukum di negara, maka peraturan perundang-
undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya harus 
saling terkait, selaras, dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat 
membentuk suatu sistem hukum yang efektif bergerak dinamis 
sekaligus komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum guna 
mencapai tujuan hukum (Indrayati, 2019). Apabila keterkaitan dan 
keselarasan antar peraturan perundang-undangan tersebut tidak 
terwujud dan terjadi tumpang tindih, maka akan terjadi keadaan 
bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lain.

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada 
tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan 
dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum 
kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat 
keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni (Sayuna, 
2016). Melakukan harmonisasi hukum menjadi hal penting untuk 
menyelaraskan pelbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. 
Hal tersebut bertujuan agar substansi yang diatur dalam produk 
perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, 
saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka 
semakin detail dan operasional materi muatannya.

Tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan lahirnya ratusan 
peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang akan membuka celah 
munculnya pertentangan antar regulasi. Berbeda dengan DPR yang 
memiliki fungsi legislasi, peraturan lain di bawah undang-undang 
berpeluang saling berbenturan antara satu dengan lainnya. Hal itu 
terjadi akibat tiap lembaga dan kementerian yang terkait memiki 
kewenangan untuk membuat aturan pelaksananya sendiri.
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Pada saat terjadi perbenturan antar muatan isi yang terdapat dalam 
peraturan pelaksana UU Cipta kerja yang telah disahkan, terdapat 
mekanisme pengujian melalui judicial review dan executive review. 
Namun, hal ini hanya dapat dilakukan terhadap aturan yang telah 
disahkan. Idealnya, terkait dengan UU Cipta Kerja yang masih 
memiliki tumpukan peraturan pelaksana yang belum disahkan, 
cara yang paling tepat untuk menghindari disharmonisasi dan 
hyper-regulation  adalah  dengan melalui pembentukan sebuah 
badan khusus di bawah kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk 
melakukan telaah (executive preview) terhadap peraturan pelaksana 
UU Cipta Kerja.

Executive review merupakan mekanisme untuk menelaah suatu 
rancangan peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh 
cabang kekuasaan eksekutif. Tujuannya agar tidak terdapat muatan 
isi yang saling bertentangan dan dapat mencegah pembengkakan 
jumlah regulasi. Hal ini menjadi penting mengingat tujuan perubahan 
undang-undang menggunakan metode omnibus law pada UU Cipta 
Kerja untuk menyederhanakan regulasi yang ada saat ini.

Pembentukan sebuah badan khusus untuk menelaah dan 
mengharmonisasikan produk hukum di bawah undang-undang 
juga menjadi satu hal yang penting. Badan khusus tersebut dapat 
diisi oleh unsur pemerintah, akademisi, dan pelbagai kelompok 
masyarakat sipil. Pelibatan kelompok masyarakat yang berada di 
luar cabang kekuasaan eksekutif akan memberikan perspektif yang 
lebih objektif dalam melihat peraturan perundang-undangan terkait 
UU Cipta Kerja.

 - Hemi Lavour Febrinandez   -
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Pada penghujung bulan Maret 2021, Indonesia kembali digemparkan 
dengan aksi nekat seorang perempuan muda yang menyerang Markas 
Besar Kepolisian Republik Indonesia. Nahas, aksi perempuan muda 
berusia 25 tahun tersebut berakhir dengan terjangan timah panas 
petugas polisi yang menghadang dan menewaskannya. Belakangan 
diketahui, aksi nekat tersebut merupakan bagian dari teror yang 
dilakukan oleh simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di 
Indonesia. 

Sebelumnya, masih di bulan Maret, aksi teror juga terjadi di Kota 
Makassar, ketika pasangan suami-istri melakukan bom bunuh diri 
di Gereja Katedral pada hari Minggu (28/3). Berdasarkan laporan 
polisi, kedua pelaku termasuk usia muda yakni kelahiran tahun 1995. 
Melihat kedua aksi teror di atas,  terdapat kesamaan usia pelaku yang 
tergolong dalam kategori generasi milenial. Hal ini tentunya menjadi 
sebuah keprihatinan akan rentannya generasi milenial terpapar oleh 
pengaruh pemikiran radikal di Indonesia. 

Rentannya Generasi Milenial Sebagai Pelaku Teror

Gambaran usia pelaku teror belakangan ini membuat keprihatinan 
yang mendalam. Sejatinya, dengan melihat usia pelaku, seharusnya 
mereka menjadi bagian bagian dari generasi muda penerus bangsa. 
Namun, para pelaku teror tewas di usia muda karena menjalankan 
aksi yang bertentangan dengan hukum dan agama, serta nilai-nilai 
kemanusiaan. 

Ancaman terhadap aksi teror yang dilakukan oleh generasi milenial 
sesungguhnya telah terekam dalam beberapa hasil survei yang 
dilakukan di Indonesia. Di akhir tahun 2020, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis hasil survei yang 
menyatakan 85 persen generasi milenial rentan terpapar paham 
radikal. Survei tersebut juga menemukan potensi radikalisme yang 
lebih tinggi di kalangan perempuan daripada laki-laki. Perempuan 
memiliki potensi 12,3 persen, sedangkan laki-laki 12,1 persen. 
Selanjutnya dalam survei tersebut ditemukan bahwa potensi 

Mengoptimalkan Peran BNPT dalam 

Deradikalisasi pada Generasi Milienial
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radikalisme lebih banyak terjadi di kalangan kaum perkotaan 
dibandingkan dengan kalangan perdesaan (inews.id, 17/12/2020). 

Sebelumnya, survei yang dilakukan Mata Air Fondation dan Alvara 
Research Center di tahun 2017 juga menunjukkan ancaman bagi 
kalangan muda di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut 
ditemukan sebanyak  23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen 
pelajar SMA telah terpapar dengan paham radikal. Hal ini diketahui 
setelah mahasiswa dan pelajar ini setuju dengan jihad untuk tegaknya 
negara Islam atau khilafah di Indonesia.

Pemikiran radikal dan sikap intoleran di kalangan generasi muda 
terjadi  karena pengaruh lingkungan mereka sehari-hari. Pengaruh 
lingkungan terdekat bagi anak muda biasanya terjadi di lingkungan 
pendidikan baik di tingkat sekolah maupun kampus. Pengaruh di 
lingkungan pendidikan seringkali muncul karena faktor tenaga 
pendidik yang mempengaruhi muridnya. 

Hal tersebut terkonfirmasi dalam hasil survei Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta pada tahun 2018. Hasil 
survei tersebut menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam 
di Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Dalam 
survei tersebut ditemukan sebanyak 10,01 persen guru Muslim 
memiliki opini sangat intoleran secara implisit dan 53,06 persen 
memiliki opini yang intoleran secara implisit. Selain itu, 6,03 persen 
guru Muslim memiliki opini sangat intoleran dan 50,87 persen guru 
memiliki opini intoleran secara eksplisit. Untuk opini radikal, PPIM 
menemukan ada 2,58 persen guru memiliki opini yang sangat radikal 
secara implisit dan 11,70 persen guru memiliki opini yang radikal 
secara implisit. Selain itu, 5,95 persen guru memiliki opini yang 
sangat radikal secara eksplisit dan 40,14 persen guru memiliki opini 
yang radikal secara eksplisit (cnnindonesia.com, 19/10/2018).

Selain itu pengaruh pemikiran radikal juga dapat terjadi di lingkungan 
keseharian mereka, yakni aktifitas berselancar di dunia maya. 
Seperti hasil survei yang yang dilakukan IDN Research Institute 
yang bekerjasama dengan Alvara Research Center pada tahun 
2018,  yang memperlihatkan bahwa 45 persen junior milenial, yakni 
yang berusia 20-27 tahun mengakses internet, baik melalui desktop 
maupun ponsel selama 4-6 jam sehari. Sedangkan senior milenial 
berusia 28-35 tahun sebanyak 49 persen (kompas.com, 30/1/2019). 
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Hasil survei tersebut juga memperlihatkan sebanyak 13,4 persen 
senior milenial dan 6,5 persen junior milenial mengakses internet 
selama 7-10 jam sehari. Bahkan junior milenial menghabiskan 
waktu lebih dari 11 jam untuk menggunakan internet mencapai 9,6 
persen. Sedangkan senior milenial hanya 5,2 persen. Hasil survei ini 
menunjukkan bahwa mayoritas milenial Indonesia sudah mengalami 
kecanduan dan ketergantungan terhadap internet. Sebanyak 79 
persen milenial diketahui membuka ponsel 1 menit setelah bangun 
tidur. 

Oleh karena itu, merujuk pada situasi tersebut, dapat dibayangkan 
bagaimana perkembangan penggunaan internet dan sosial media di 
kalangan anak muda dapat menjadi media pembentukan pengaruh 
radikalisme pada anak muda.

Bruce Hoffman (2006) seorang pakar terorisme dari Georgetown 
University menjelaskan bahwa internet merupakan sarana yang 
efektif bagi kelompok radikal untuk mempromosikan “dialektika 
global”, di mana kebangkitan, kesadaran, aktivisme dan radikalisme 
dapat dirangsang di tingkat lokal dan dimobilisasi kepada proses yang 
lebih luas melalui protes dan perbedaan pendapat.

Jika dikaitkan dengan perkembangan jaringan ISIS di Indonesia, 
Maria A. Ressa (2015), menyebutkan bahwa simpatisan ISIS di 
Indonesia sangat aktif di media sosial. Media sosial membantu 
mereka untuk memperluas basis, menyebarkan faham radikalisme, 
dan melakukan perekrutan. ISIS diyakini memiliki keahlian dalam 
menggunakan media sosial untuk propaganda dan radikalisasi. Video 
dan pesan mereka secara konsisten diunggah untuk menarik simpati 
anak-anak muda. 

Selain itu, terdapat empat tahapan radikalisasi yang dilakukan ISIS, 
yaitu pertama, agitasi, antara lain memainkan hal yang sangat 
personal, seperti kemiskinan, trauma, ketidakadilan tanpa harapan, 
dan ketakutan. Kedua, identifikasi diri, kelompok atau grup yang 
menekankan bahwa pentingnya kita merasa memiliki ikatan. Ketiga, 
indoktrinasi, meliputi peningkatan kapasitas dan jaminan pribadi. 
Dan yang keempat, ekstrimis keji, meliputi aksi, pengorbanan, dan 
menyerahkan diri secara utuh demi kepuasan diri (Ressa, 2015). 

Rekomendasi: Mengoptimalkan Peran BNPT

Menyikapi permasalahan tersebut, sudah seharusnya Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai aktor utama 
dari penanggulangan terorisme mengoptimalkan perannya dalam 
pencegahan terhadap penyebaran paham radikal di kalangan 
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generasi muda. Mengingat peran strategis BNPT pasca keluarnya 
Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 yang merevisi  UU 
Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme. Beberapa Pasal  yang mengatur tentang tugas, fungsi 
dan kewenangan BNPT seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pasal-Pasal yang mengatur Tentang BNPT di UU 
No 5 Tahun 2018 Perubahan terhadap  UU Nomor 15 tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
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Dua peristiwa teror di bulan Maret menjadi alarm bagi BNPT 
selaku aktor penting dalam penanggulangan terorisme. Ditambah 
lagi, melihat pelaku teror adalah kelompok milenial, maka program 
deradikalisasi menjadi sebuah keharusan untuk segera dilakukan. 
BNPT harus dapat sedini mungkin mencegah proses penyebaran 
paham radikal berdasarkan ruang lingkup pembentukan pengaruhnya 
seperti di ruang pendidikan dan dunia maya. 

Beberapa catatan rekomendasi yang dapat dilakukan BNPT sebagai 
berikut. Pertama, memperkuat sinergi antar lintas kementerian dan 
lembaga serta pemerintah daerah dalam melakukan deradikalisasi, 
khususnya yang terkait dengan dunia pendidikan. Penguatan 
sinergi ini sangat penting karena penyelenggara pendidikan di 
Indonesia bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) tetapi juga ada Kementerian Agama (Kemenag), 
dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, termasuk 
kementerian-kementerian yang membuka sekolah kedinasan.

Kedua, mendorong sekolah dan kampus melalui kementerian terkait 
untuk melakukan pengajaran berbasis pendidikan multikultural 
yang dilakukan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 
Pendidikan multikultural mengajarkan nilai-nilai penghargaan 
terhadap keberagaman budaya, etnis, suku dan agama. Tujuannya 
yaitu menumbuhkan sikap toleransi yang menghargai dan 
menghormati perbedaan. Hal inilah yang sangat penting untuk 
disampaikan dan diinternalisasikan kepada  generasi muda kita saat 
ini.

Ketiga, mendorong peran Kemenag, Kemendikbud, bersama dengan 
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organisasi masyarakat sipil untuk melakukan identifikasi terhadap 
pemikiran radikal pada kalangan tenaga pengajar di lembaga 
pendidikan. Hal ini penting untuk mencegah tenaga pengajar 
tersebut mempengaruhi pemikiran radikal di kalangan siswa maupun 
mahasiswa. 

Keempat, mendorong peran serta pemerintah daerah bersama 
organisasi masyarakat, tokoh agama, media massa dalam 
memperkuat pencegahan dan penanggulangan radikalisme. 
Pemerintah daerah harus ikut serta karena aktifitas penyebaran 
radikalisme banyak terjadi di daerah. 

Kelima, meningkatkan kerjasama dengan organisasi keagamaan 
(Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) serta perusahaan platform 
media sosial (Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, dan lain-
lain) untuk membuat konten deradikalisme melalui internet dan 
menyebarluaskan melalui berbagai platform sosial media. Kerjasama 
ini penting untuk menjangkau generasi muda yang pada umumnya 
terbiasa dan sering menggunakan internet dan media sosial dalam 
kegiatannya. 

Keenam, meningkatkan pengawasan secara ketat serta menutup 
akun-akun media sosial yang terbukti lewat proses hukum telah 
menyebarkan paham radikal dan mengajak aksi terror di media 
sosial. Penutupan akun-akun radikal tersebut juga harus dilakukan 
berdasarkan keputusan pengadilan. Pengawasan ini memerlukan 
sinergi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama dengan 
Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi 
dan Infomatika, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan 
HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), 
Kepolisian RI, serta BNPT.

 - Arfianto Purbolaksono   -

Rentannya 
peningkatan aksi 
terorisme, termasuk 
yang melibatkan 
milenial, harus 
mendorong BNPT 
sebagai aktor utama 
penanggulangan 
terorisme untuk 
mengoptimalkan 
perannya dalam 
mencegah penyebaran 
paham radikal di 
kalangan generasi 
muda.
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Nuansa Orwellian pada Pemerintah Indonesia, Benarkah?                 

Kutipan di atas adalah kalimat pembuka dari novel Nineteen Eighty-
Four (1984) yang selama beberapa waktu terakhir banyak dirujuk 
dalam menggambarkan kondisi terkini Indonesia. Eric Arthur Blair, 
yang menggunakan nama pena George Orwell, mengkreasikan 
sebuah negara distopian yang melakukan intrusi hingga ke bagian 
terdalam setiap warganya melalui pengawasan yang masif. Karakter 
negara itu, yang disebut sebagai negara Orwellian, lantas dianggap 
telah dan sedang beroperasi dalam pengelolaan pemerintahan di 
Indonesia. Namun, apakah penyebutan itu sudah tepat?

Negara Orwellian

Perbincangan mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia 
yang bernuansa Orwellian telah berlangsung dalam beberapa 
tahun terakhir. Sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI, 
isu negara Orwellian seringkali bergulir sebagai reaksi atas arah 
kebijakan pemerintah yang menggunakan  lembaga kepolisian untuk 
mengawasi masyarakat. Bentuk penggunaan itu dapat dilihat, 
misalnya, melalui wacana patroli oleh kepolisian pada aplikasi 
WhatsApp yang sempat muncul di masa Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, hingga kehadiran 
polisi virtual yang baru-baru ini tak juga lepas dari kritik (kompas.
com,18/6/2019; tirto.id, 20/2/2021). Dengan adanya pemusatan 
kekuasaan pada proses pemantauan tingkah laku masyarakat secara 
daring itu, sejumlah orang lantas melakukan kontekstualisasi pada 
ilustrasi negara Oceania di novel 1984 dengan kondisi riil Indonesia.

Akan tetapi, prinsip-prinsip Orwellian yang hanya bersandar pada 
penerapan aksi pemantauan pada masyarakat secara masif ternyata 
juga tidak dapat dikatakan benar sepenuhnya. Sebab, titik tekan 
yang dihadirkan oleh negara Orwellian senyatanya berada di soal 
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penggunaan bahasa secara menyesatkan (deceptive) dan manipulatif 
(Tavlin, 2015). Jargon-jargon seperti war is peace, freedom is slavery, 
dan ignorance is strength adalah contoh nyata bagaimana korban 
utama dari penerapan prinsip Orwellian adalah kemampuan kita 
untuk mempersepsikan suatu kebenaran secara independen. 
Mudahnya, kondisi tersebut memposisikan negara sebagai suatu 
entitas yang mendikte apa yang benar kepada warganya.

Oleh karena itu, diksi negara Orwellian yang  beberapa kali 
disematkan pada kondisi Indonesia dapat dikatakan kurang tepat, 
ketika hanya digunakan untuk menggambarkan pengawasan masif 
dan kondisi pemerintah yang intrusif. Lebih jauh lagi, penggunaan 
secara tidak tepat pada diksi Orwellian justru dapat dianggap sebagai 
suatu bentuk penerapan prinsip Orwellian itu sendiri, yang bertautan 
di soal penggunaan bahasa secara menyesatkan dan manipulatif.

Polizeistaat

Dibandingkan dengan menggunakan diksi Orwellian, rasa-rasanya 
kondisi pemusatan kekuasaan negara melalui aksi-aksi intrusif akan 
lebih tepat dipandang sebagai pengaplikasian dari konsep Negara 
Polisi (polizeistaat).Tipton (2013) mengilustrasikan konsep Negara 
Polisi sebagai suatu kondisi hidup yang tidak diinginkan, ditandai 
dengan kehadiran otoritas sipil yang arogan.

Sementara, Chapman (1970) dapat dijadikan rujukan yang tepat 
saat hendak memahami makna dari Negara Polisi. Dirinya secara 
baik menggambarkan perubahan gradual pada pendefinisian Negara 
Polisi. Secara tradisional, terminologi Negara Polisi dilandasi oleh 
kesadaran bahwa pengetahuan yang utuh, termasuk soal kelemahan 
pada pengorganisasian masyarakat, hanya akan didapatkan oleh 
negara melalui pengawasan pada semua tingkatan masyarakat. 
Entitas police dalam kacamata Negara Polisi tradisional Chapman 
juga tidak mengacu pada lembaga kepolisian, ia menggambarkan 
bahwa otoritas publik yang memiliki legitimasi memainkan peran 
organisatoris bagi keamanan dan kesejahteraan populasi. Terdapat 
tiga tujuan dari Polizeistaat secara tradisional yang dicatat Chapman: 
perlindungan pada populasi,kesejahteraan negara dan warganya, 
dan perbaikan masyarakat.

Pemaknaan yang lebih modern dari Negara Polisi memiliki distingsi 
yang cukup tajam, dengan menghadirkan aparat kepolisian sebagai 
institusi baru dari negara yang digunakan untuk memapankan 
dominasi dalam menentukan arah kebijakan internal. Chapman 
menggambarkan bagaimana pendefinisian modern ini merupakan 
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fase pendahulu dari kondisi negara yang ia sebut sebagai totalitarian 
police state. Sebuah kondisi yang menempatkan aparat kepolisian 
sebagai pengganti fungsi ideologis partai terhadap negara totaliter.

Dua penjelasan periodik dari Chapman terkait Negara Polisi sejatinya 
dapat membantu kita dalam menangkap fenomena tata kelola 
pemerintahan di Indonesia terkini. Contoh sederhana, misalnhya, 
dapatkita refleksikan dari kebijakan kepolisian pada 2 Oktober 
2020 lalu. Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Kapolri) Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 menugaskan aparat, 
salah satunya, untuk melancarkan kontra narasi pada isu-isu yang 
mendiskreditkan pemerintah. Situasi seperti inilah yang akhirnya 
selaras dengan pemaknaan modern Negara Polisi dari Chapman 
(1970), karena aparat kepolisian didikte oleh persyaratan politik, serta 
dirancang untuk menjadi senjata ofensif negara secara menyeluruh. 
Hal ini lantas berimbas pada fungsi aparat, yang mulanya berperan 
sebagai kekuatan pelindung bagi masyarakat.

Fakta yang demikian itu sangat wajar untuk dijadikan peringatan dini 
bagi elemen masyarakat pendukung demokrasi di Indonesia. Bukan 
semata karena pergeseran posisi aparat kepolisian dalam Negara 
Polisi inkonstitusional, tetapi fungsi yang nantinya dilakonkan 
juga akan mengikis pilar-pilar demokrasi lainnya. Oleh karena itu, 
penggunaan terminologi secara tepat dalam membaca fenomena 
adalah langkah awal yang bisa diambil, apalagi masyarakat pun 
masih berkesempatan untuk mempersepsikan fenomena tersebut 
tanpa dihadapkan oleh pendiktean seperti yang terjadi dalam negara 
Orwellian.

- Rifqi Rachman -
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Korban utama dari 
penerapan prinsip 
Orwellian adalah 
kemampuan kita untuk 
mempersepsikan 
suatu kebenaran 
secara independen, 
dan kondisi Indonesia 
belum mencapai titik 
ekstrem itu.
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Dampak dari Pembelajaran Jarak Jauh dan 
Persiapan Menuju Pembelajaran Tatap Muka 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah diterapkan di Indonesia 
lebih dari satu tahun. Kebijakan yang dilakukan untuk mencegah 
persebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) tersebut juga 
diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Lebih dari 1,2 miliar murid 
di 186 negara terdampak oleh adanya larangan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) (Li & Lalani, 2020).

Peralihan dari PTM menjadi PJJ menyebabkan adanya lonjakan 
penggunaan teknologi di bidang pendidikan, di seluruh dunia (Li 
& Lalani, 2020). Banyak orang yang pada awalnya tidak memiliki 
pegalaman untuk melakukan pembelajaran secara daring, akhirnya 
melakukan hal tersebut. Masifnya peningkatan penggunaan 
teknologi saat pandemi memiliki efek positif dan negatif bagi proses 
pembelajaran murid.

Murid yang memiliki akses dan mampu mengoperasikan teknologi 
menganggap bahwa PJJ membuat proses pembelajaran menjadi 
lebih efektif. Namun, perubahan dari PTM menuju PJJ yang 
sangat cepat dan tidak terencana juga menyebabkan pengalaman 
buruk bagi murid yang tidak memiliki akses dan kemampuan untuk 
melakukan PJJ. Kondisi tersebut tidak kondusif bagi pertumbuhan 
sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

Di Indonesia, walaupun jumlah pengguna internet di sini mencapai 
73,7% dari total penduduk (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia/APJII, 2020), namun jumlah murid yang memiliki 
komputer yang dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan 
sekolah hanya 34%. Selain itu, lebih dari 30% murid di Indonesia tidak 
memiliki tempat untuk belajar di rumah (OECD, 2018). Sementara 
jika melihat sejumlah negara, para murid memiliki fasilitas yang lebih 
baik. Misalnya saja di Swiss Norwegia, dan Austria, 95% murid 
di sana memiliki komputer untuk membantu pekerjaan sekolah 
mereka.

Sosial
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Pengalaman PJJ di Beberapa Negara

Masing-masing negara memiliki tantangan dan dampak 
penyelenggaraan PJJ yang berbeda-beda. Di Swiss, tidak terdapat 
kendala dalam penyelenggaraan PJJ di sana. Justru negara tersebut 
menjadi yang terdepan dalam penyelenggaraan PJJ. Pasalnya, 
persebaran akses dan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi 
di negara tersebut sudah merata. Selain Swiss, Singapura juga 
telah mengembangkan  Singapore Student Learning Space (platform 
belajar daring) sejak tiga tahun terakhir. Maka dari itu, Singapura 
lebih siap untuk menghadapi PJJ dibanding Indonesia.

Sementara, di sebagian wilayah Amerika, sistem pendidikan di sana 
tidak siap untuk menghadapi proses pembelajaran di masa pandemi 
(Dorn, et al., 2020).  Masih ada jutaan murid yang menjalani PJJ 
tanpa internet karena adanya keterbatasan akses (Arkansasonline.
com, 15/03). Sama seperti di Indonesia. 

Dorn, et al. (2020) mengkategorikan murid pelaksana PJJ menjadi 
tiga kategori diantaranya, pertama, yakni experience average-quality 
remote learning. Murid yang termasuk dalam kategori tersebut 
dapat mengikuti proses PJJ namun, progresnya lebih lambat dari 
saat PTM. Kedua, yakni lower-quality remote learning, murid yang 
termasuk dalam kategori ini  mengalami  perkembangan pembelajaran 
secara stagnan. Sedangkan kategori terakhir yakni student who are 
not getting any instruction at all, yakni murid yang sama sekali tidak 
mendapat informasi mengenai proses pembelajaran mereka di masa 
pandemi. Kelompok ketiga tersebut rawan untuk drop out dari 
sekolah. 

Dampak PJJ di Indonesia

Di antara beberapa negara di sub bab sebelumnya, kondisi PJJ di 
Indonesia memiliki banyak kemiripan dengan kondisi di Amerika. 
Sistem pendidikan di Indonesia pada mulanya tidak dirancang untuk 
melakukan online learning. Perubahan yang sangat cepat pada 
sistem pembelajaran di Indonesia membuat banyak pihak tidak 
dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang baru, dan pada ahirnya 
mengalami ketertinggalan. 

Di Indonesia, PJJ tidak dapat dilaksanakan di daerah pelosok. Lebih 
dari 47.000 satuan pendidikan tidak memiliki akses pada listrik dan 
internet. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua 
mendata adanya 14 daerah yang sama sekali tidak melaksanakan 
kegiatan PJJ selama pandemi karena keterbatasan akses (Rizal, 
2020).

Sosial
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Murid-murid yang tidak memiliki akses untuk melakukan PJJ 
tersebut, jika dianalisis menggunakan kategorisasi murid oleh 
Dorn, et al., (2020), mereka termasuk dalam golongan ketiga. 
Mereka menjadi kelompok yang paling rentan untuk mengalami 
ketertinggalan. Pengkategorisasian murid saat PJJ menunjukkan 
bahwa dalam satu generasi murid, saat pandemi, terjadi ketimpangan 
akibat akses terhadap teknologi. Belum lagi jika kita bandingkan 
murid-murid tersebut dengan murid di negara yang tidak memiliki 
kendala PJJ, misalnya Swiss. Murid-murid tersebut telah mengalami 
keterpinggiran ganda dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut 
akan berpengaruh pada kemajuan murid kedepannya.

Dalam kategorisasi pertama murid menurut Dorn, et al. (2020) 
tertulis bahwa murid yang tergolong dalam  experience average-
quality remote learning mampu mengikuti proses PJJ, namun 
kemajuannya lebih lambat dari saat PTM. Kondisi tersebut sesuai 
dengan studi Chen, et al. (2021) yang menyebutkan bahwa 
walaupun guru-guru dari berbagai belahan di dunia memiliki cara 
dan standar mengajar yang berbeda-beda. Namun, mereka sepakat 
pada satu hal bahwa pembelajaran secara daring tidak dapat 
menandingi kualitas pembelajaran di kelas. 

Terkait dengan tidak tergantinya kualitas PTM di atas, delapan guru 
di delapan negara menilai bahwa PJJ tidak efektif. Dari rentang satu 
hingga sepuluh, penilaian mereka terhadap efektifitas PJJ yakni 
hanya di angka 5. Bahkan 60% guru di Jepang dan Amerika Serikat 
menilai efektifitas PJJ berada di angka 1 hingga 3 dari rentang 1-10 
(McKinsey, 2020). 

Walaupun kualitas dan sistem pendukung untuk melakukan PJJ 
telah meningkat semenjak PJJ, namun PJJ tetap tidak dapat 
menggantikan kualitas pembelajaran di kelas. Akibatnya, murid-
murid harus membayar dengan ketertinggalan dan kehilangan 
pembelajaran (learning loss). Selain learning loss, banyak murid yang 
mengalami kodisi tertekan akibat rasa keterisolasian, tantangan 
belajar dan tekanan akibat tidak tersedianya sarana untuk melakukan 
PJJ dan kurangnya interaksi secara langsung dengan teman kelas 
mereka. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2020) mencatat 
adanya peningkatan  aduan  permasalahan  di bidang  pendidikan, 
yakni  sebesar 1567 kasus. Padahal pada tahun 2019, aduan 
pemasalahan di bidang   pendidikan hanya sebesar 321 kasus. 
Situasi  belajar dari rumah merupakan salah satu penyebab adanya 
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peningkatan permasalahan tersebut. Survei KPAI pada 14.169 
orang tua menunjukkan bahwa, dari total responden tesebut, 
hanya 33,8% orang tua yang sudah mendapat informasi mengenai 
pengasuhan anak yang bekualitas. Artinya, mayoritas orang tua 
belum mengetahui cara pengasuhan anak yang berkualitas. 

Pada awal pandemi saja, KPAI (2021) menerima 246 pengaduan 
daring terkait PJJ dari para murid dan orang tua. Mayoritas 
aduan tersebut mengeluhkan beratnya penugasan yang diberikan 
oleh sekolah pada murid selama PJJ.  Banyaknya jumlah aduan 
tersebut menunjukkan bahwa instansi pendidikan masih kurang 
memerhatikan perspektif perlindungan anak dan keragaman kondisi 
murid. 

Dukung PTM dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Murid-murid di beberapa negara seperti Tiongkok dan negara-
negara di Uni Eropa telah berangsur-angsur memulai PTM sejak 
bulan Mei 2020 (Kresnoadi, 2020). Di negara-negara di Uni Eropa 
tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan setelah 
dimulainya PTM. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa di Israel 
dan Perancis terdapat peyebaran klaster peyebaran COVID-19 
akibat sekolah dibuka (Kresnoadi, 2020).

Di Singapura, saat awal pandemi, ketika kebanyakan negara di Asia 
sudah mulai mengganti metode PTM dengan PJJ, anak-anak di 
Singapura masih menerapkan PTM hingga bulan April 2020. Hal 
tersebut dilakukan dengan dasar hasil penelitian yang dilakukan oleh 
para peneliti dari University College London yang menyebutkan 
bahwa pelajar tidak lebih rentan tertular virus daripada orang 
dewasa. Walau pada ahirnya Singapura memberhentikan PTM 
karena penyebaran virus yang makin meluas di negara tersebut.

Banyaknya dampak negatif PJJ di Indonesia membuat PTM penting 
untuk segera diterapkan, dengan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat. Semua satuan pendidikan, orang tua, Kemeterian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Dinas Pendidikan 
di masing-masing daerah harus bekerja sama untuk mematangkan 
persiapkan PTM.

Pilihan Kemendikbud untuk mewajibkan tersedianya opsi PTM 
setalah semua tenaga pendidik memperoleh vaksin patut didukung. 
Dukungan tersebut harus ditindaklanjuti dengan mempersiapkan 
fasilitas dan metode PTM yang sesuai dengan protokol kesehatan, 
misalnya: pembatasan jumlah murid tiap kelas, perbaikan kualitas 
sanitasi sekolah, pencegahan kerumunan di luar kelas dan saat 
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perjalanan menuju dan dari sekolah, dan lain-lain. Dengan persiapan 
PTM yang matang, satuan pendidikan tidak akan menjadi klaster 
persebaran COVID-19.

Keputusan untuk memulai PTM dengan protokol yang ketat juga 
sesuai dengan studi Heavey, et al. (2020) yang menunjukkan bahwa 
sekolah bukanlah tempat yang berisiko tinggi untuk penyebaran 
COVID-19. Banyaknya dampak negatif dari PJJ membuat kita 
harus mendorong keputusan penyelenggaraan PTM dengan 
protokol kesehatan yang  ketat dan kesadaran para pihak dalam 
penyelenggaraan PTM, agar murid yang terdampak pandemi tidak 
semakin mengalami learning loss dan semakin teralienasi.

 - Nisaaul Muthiah -

PJJ belum efektif 
untuk diterapkan 
di Indonesia karena 
masih terbatasnya 
infrastruktur dan 
sarana prasana. 
Saat ini, untuk 
meminimalisir learning 
loss, mendukung 
Kemendikbud untuk 
menerapkan PTM 
terbatas merupakan 
langkah yang 
tepat. Kedepannya, 
Kemendikbud dan 
Kominfo perlu 
mendorong pemerataan 
infrastruktur dan 
sarana prasarana 
agar murid-murid 
dapat melakukan 
pembelajaran dengan 
efektif, baik itu PJJ 
maupun PTM dengan 
tetap menerapkan 
protokol kesehatan.
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Mendorong Pelayanan BPJS Kesehatan di Masa Pandemi

  

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menyihir 
perhatian pemerintahan untuk fokus dalam membuat berbagai 
kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan pemulihan akibat 
COVID-19. Saat ini vaksinasi juga tengah berjalan menuju target 
sekitar 181,5 juta orang yang diperkirakan selesai pada bulan April 
2022 (nasional.kompas.com, 03/01). Adanya vaksinasi cukup 
memberi kelegaan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja 
pada sektor kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan (faskes).

Selama pandemi, pelayanan faskes banyak mengalami hambatan. 
Salah satunya tercermin  dalam  program  Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN). Pada akhir tahun 2020 lalu, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat mencatatkan arus kas 
positif senilai Rp18,7 triliun (nasional.kontan.co.id). Namun, 
kunjungan pasien selama pandemi juga mengalami penurunan. 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan terjadi 
penurunan drastis jumlah kunjungan layanan JKN, yakni anjlok 
hingga 70,69 juta orang (bisnis.tempo.co, 17/03). Penurunan 
tersebut terjadi pada semua jenis layanan, mulai dari rawat jalan 
tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjut, dan rawat inap tingkat 
lanjut. Penurunan tersebut paling banyak terjadi di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yakni Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas), praktik dokter umum, dokter gigi, klinik 
umum, hingga Rumah Sakit (RS) kelas D pratama. Salah satu alasan 
yang menyebabkan penurunan pengunjung adalah peserta khawatir 
tertular COVID di area faskes yang mereka kunjungi.

Masih dalam artikel tersebut, sebanyak 83,6 persen Puskesmas 
mengalami pengurangan kunjungan pasien. Selain itu, hanya 72,5 
persen Puskesmas yang beroperasi dengan jam layanan normal. 
Sebanyak 43 persen Puskesmas juga meniadakan layanan Posyandu. 
Sebagai gantinya, 68,7 persen Puskemas melakukan kunjungan 
rumah balita dan sebanyak 69,4 persen Puskesmas melakukan 
kunjungan ke rumah ibu hamil. Melihat situasi tersebut, BPJS 
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Kesehatan perlu melakukan sejumlah upaya agar di masa pandemi 
dapat tetap memberikan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN).

Memahami Kembali JKN

Akses pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Namun, 
mengingat tidak semua warga mampu mengakses pelayanan dalam 
faskes yang disediakan pemerintah maupun swasta, pemerintah 
harus hadir dalam memberikan dukungan. BPJS Kesehatan pun 
berdiri untuk mendukung upaya tersebut. Dimulainya era BPJS 
Kesehatan juga menandai adanya pergeseran pelayanan kesehatan 
sebagai barang privat (private good) menjadi barang publik (public 
good). 

Komitmen pemerintah untuk mendorong pelayanan BPJS 
Kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dalam mendukung capaian Universal Health 
Coverage (UHC) yang diinisasi oleh World Health Organization 
(WHO). UHC bertujuan agar semua individu menerima 
layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari promosi dan 
pencegahan hingga perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif 
tanpa terhambat biaya (who.int, 24/01/2019). UHC bertujuan 
agar masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih baik dan sehat 
bertumpu pada upaya promotif, preventif termasuk pengendalian 
penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan 
mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas 
(depkes.go.id, 13/02/2018).

Pada praktiknya, seyogyanya, penyelenggaraan JKN yang selaras 
dengan tujuan UHC menitikberatkan pada upaya promotif 
(promosi) dan preventif (pencegahan). Menurut Subandi Sardjoko, 
Deputi Menteri Bidang Pembangunan, Manusia, Masyarakat dan 
Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencananan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/
Bappenas) (2018) situasi yang tampak pada salah satu faskes yaitu 
Puskesmas, terjadi penurunan upaya promotif dan preventif di era 
JKN lantaran Puskesmas sangat fokus pada upaya kuratif.

Sejumlah catatan merah lainnya juga mewarnai praktik BPJS 
Kesehatan pada umumnya. Sebelum masa pandemi, berdasarkan 
pengamatan penulis, terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya, 
pertama, perubahan morbiditas (kejadian penyakit) penduduk yang 
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sakit terus meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan dari segi 
preventif juga masih kurang. Kedua, peserta kurang disiplin dalam 
membayar. Ketiga, adanya moral hazard peserta, salah satunya 
tampak pada peserta yang baru mendaftar saat akan melahirkan. 
Keempat, sejumlah peserta tidak mendapat pelayanan sesuai kelas 
karena membludaknya peserta lantaran daya tampung faskes kurang 
dan terdapat sejumlah mitra (RS) yang mundur. Kelima, sejumlah 
defisit berulang yang terjadi sebelum tahun 2021. Sebelum pandemi, 
di tahun 2019, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sebesar Rp13 
triliun (kompas.com, 12/06/2020). Keenam, kasus korupsi anggaran 
klaim BPJS Kesehatan. Misalnya saja, kasus korupsi anggaran senilai 
Rp7,7 miliar yang terjadi di RS Umum Daerah (RSUD) Lembang, 
Jawa Barat (news.detik.com, 22/08/2019).

Di masa pandemi, sejumlah Puskesmas gencar dalam melakukan 
sosialisasi  pencegahan COVID-19, salah satunya dengan 
memberikan edukasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS). Misalnya, Puskesmas memberikan edukasi bagaimana 
mencuci tangan benar melalui penggunaan sabun dan air bersih. 
Edukasi juga juga dilakukan di beragam tempat termasuk sekolah. 
Namun, melihat situasi pandemi yang belum berakhir, Puskemas dan 
faskes yang menjadi bagian JKN seharusnya dapat memanfaatkan 
masa pandemi ini untuk menggencarkan upaya promotif dan 
preventif yang lebih membumi dan kekinian.

Penguatan Upaya Promotif dan Preventif

Melihat situasi JKN, upaya kuratif cukup menggeser upaya promotif 
dan preventif yang dilakukan oleh faskes. Jika melihat faskes yang 
terlibat dalam JKN, faskes terbanyak yang dikunjungi peserta adalah 
Puskemas dan RS. Puskesmas merupakan faskes yang memberikan 
layanan terbanyak. Berdasarkan data Kemenkes (2019), terdapat 
10.134 Puskesmas yang tersebar di Indonesia.

Mengulik optimalisasi pelayanan JKN di Puskesmas dan RS, upaya 
promotif dan preventif, salah satunya dapat dilakukan melalui 
dukungan teknologi informasi (TI) atau pemanfaatan sistem digital. 
Namun, mengingat situasi Indonesia yang tidak semuanya teraliri 
internet, padahal internet menjadi aspek mendasar praktik digital, 
penyediaannya kini masih diupayakan melalui kerjasama dengan 
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). 

Bagi faskes yang telah memiliki akses internet pun perlu dilakukan 
analisis kebutuhan terlebih dahulu, jika berkomitmen untuk 
mengadopsi sistem digital. Faktanya, praktik sistem digital perlu 
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didukung dan dikembangkan oleh SDM TI. Secara lebih spesifik, 
RS perlu membentuk divisi TI guna menjaga kerberlanjutan sistem 
tersebut. Bagi mitra BPJS Kesehatan yang telah mengadopsi sistem 
digital setidaknya mereka memiliki aplikasi atau situs web yang dapat 
diakses secara daring dan gratis. Aplikasi atau situs web tersebut 
dapat digunakan untuk mendorong upaya promotif dan preventif 
melalui edukasi dalam bentuk artikel atau gambar. 

Bagaimanapun, sistem digital untuk saat ini merupakan salah 
satu strategi yang digunakan dalam penguatan upaya promotif 
dan preventif. Secara lebih realistis BPJS Kesehatan juga perlu 
mendorong Puskesmas untuk memperkuat unit Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) sebagai unit yang bertanggungjawab dalam 
upaya promotif dan preventif di tingkat Puskesmas. Hal tersebut 
sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014. Pada dasarnya, 
setiap Puskesmas harus menyelenggarakan UKM khususnya UKM 
dalam kategori Esensial. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan 
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial tanpa melihat 
kriteria puskesmas. UKM Esensial meliputi lima jenis pelayanan, 
yaitu promosi kesehatan (promkes); kesehatan lingkungan (kesling); 
kesehatan ibu, anak (KIA), dan keluarga berencana (KB); pelayanan 
gizi; dan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Puskesmas memiliki peran sebagai gerbang pertama (gatekeeper) 
yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat secara komprehensif. Tidak hanya melakukan 
pelayanan kepada perseorangan, tetapi juga kepada masyarakat 
yang lebih luas. Pada praktiknya, unit UKM tidak hanya memiliki 
tugas promotif dan preventif, namun, juga memiliki tugas dalam 
mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan 
kesehatan masyarakat.

Mengutip laporan berjudul “Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar 
di Puskesmas” yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas 
(2018), sejak era desentralisasi, banyak Puskemas ditemukan tidak 
memenuhi standar, terutama tenaga UKM-nya. Masih dalam 
laporan tersebut, sejak memasuki era JKN, beban kerja Puskesmas 
untuk unit lain yaitu Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) secara 
otomatis meningkat signifikan. Fungsi Puskesmas bergeser dan 
tereduksi menjadi “klinik pengobatan”. Dampak perubahan fungsi 
Puskesmas terhadap kinerja UKM cukup memprihatinkan, seperti 
terlihat pada indikator program-program UKM, seperti cakupan 
imunisasi dan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif yang menurun, tingkat 
prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) KB 
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dan angka penemuan kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate/
CDR TB) juga stagnan, serta stunting pada balita tidak menurun 
signifikan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sejumlah faskes 
banyak mengurangi jam pelayanannya mengingat risiko penularan 
yang tinggi. 

Saat ini, adanya vaksinasi setidaknya menjadi harapan untuk 
menurunkan kekhawatiran akan risiko penularan saat pelayanan 
kesehatan dilakukan oleh Puskesmas. Tentunya dengan tetap 
menjalankan protokol kesehatan (prokes). Paling mendasar pula, 
unit UKM perlu melakukan tinjauan manajemen SDM, memastikan 
kembali apakah jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan berbagai 
program di masa pandemi, termasuk jika program UKM Esensial 
kembali digencarkan. 

Seiring dengan hal tersebut, penguatan lintas sektor juga perlu 
dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya 
kader Puskesmas dan tokoh masyarakat di lingkungan Puskesmas 
tersebut. Pada intinya, mendorong pelayanan BPJS Kesehatan di 
masa COVID-19 harus kembali mengedepankan upaya promotif 
dan preventif. Sebagaimana disebut sebelumnya, pada dasarnya 
UHC menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, bukan 
sekadar mengejar jumlah cakupan peserta. 

- Vunny Wijaya -
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Mengenal Komite Nasional Kebijakan Governansi
dan Peranannya di Masa Krisis

  
 

Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya dalam menekan 
dampak ekonomi akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Secara spesifik pemerintah pusat juga membentuk Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-
PEN) dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 serta 
pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. 
Hingga 23 Desember 2020, progres realisasi program PEN telah 
mencapai Rp502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp695,2 
triliun (covid19.go.id, 30/12/2020). Dua klaster dengan peningkatan 
realisasi tertinggi adalah klaster perlindungan sosial dan dukungan 
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan capaian 
di atas 90%.  

Memasuki tahun 2021, upaya KPC-PEN terus dilakukan 
berbarengan dengan dimulainya vaksinasi yang membawa babak 
baru bagi penanganan COVID-19. Untuk mendukung percepatan 
pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku usaha di sektor swasta, 
pada tanggal 4 Maret lalu, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko RI) juga melakukan 
pembaruan terhadap mandat Komite Nasional Kebijakan 
Governansi (KNKG). Hal itu tertulis dalam Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 
2021 tentang KNKG. Namun, tak banyak masyarakat pelaku usaha 
yang mengetahui KNKG. Apakah sebenarnya KNKG tersebut dan 
bagaimana peranannya dalam mendukung pemulihan ekonomi di 
masa COVID-19 maupun usai pendemi nanti?

Mengenal KNKG

Melangkah mundur ke tahun 1980 hingga 1980-an, pada saat itu 
World Bank (WB) mulai mengembangkan dan meredifinisi konsep 
tata kelola pemerintahan atau governance yang menjadi salah satu 
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pondasi keberadaan konsep good governance. Sebagai lembaga 
donor, usai krisis 1998, WB mulai mempraktikkan konsep tersebut 
dan menuntut negara penerima bantuan untuk mengadopsi dan 
mengadaptasi praktik good governance sebagai bentuk keseriusan 
dalam reformasi sosial dan ekonomi. Tak hanya WB, lembaga 
donor seperti International Monetary Fund (IMF) juga memberikan 
persyaratan kepada negara penerima donornya untuk melaksanakan 
good governance atau yang lebih dikenal secara lebih luas dengan 
istilah reformasi. Good governance secara sistematik didesain untuk 
merespons korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap 
sebagai permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang.

Good governance awalnya ditujukan untuk masalah reformasi 
pada sektor publik. Namun, seiring dengan tingkat persaingan 
yang semakin ketat pada lingkungan perusahaan, maka good 
governance pun diaplikasikan ke dalam perusahaan guna menjamin 
efektivitas pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan 
tersebut, yang kemudian dikenal dengan good corporate governance 
(GCG) (Kharisma, 2014). Masih dalam tulisan tersebut, good 
governance sesungguhnya muncul dalam konteks globalisasi. Agar 
pemerintah suatu negara dapat bertahan menghadapi berbagai 
krisis, pembenahan dalam lingkup pemerintahan (good governance) 
dan sektor swasta strategis (GCG) menjadi upaya yang harus terus 
dikejar.

Usai krisis 1998, Indonesia juga turut berkomitmen untuk 
melakukan upaya reformasi sebagai bentuk komitmen pemulihan 
ekonomi dan sosial yang menitikberatkan pada pembenahan sektor 
publik. Saat itu, di tahun 1999, pemerintah mulai membentuk 
KNKG yang pada mulanya  bernama Komite Nasional Kebijakan 
Corporate Governance (KNKCG) berdasarkan Keputusan Menteri 
Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko 
Ekuin) Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999 (ekon.go.id, 04/03). 
Pendirian KNKCG ditujukan untuk menyiapkan Pedoman Tata 
Kelola Korporasi yang Baik (GCG) Indonesia untuk sektor bisnis 
yang terus disesuaikan dengan perkembangan di level global. 

Indonesia mengadopsi praktik-praktik internasional untuk 
meningkatkan tata kelola, serta ikut mengadopsi Pedoman GCG 
dari Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD). Dalam pedoman tersebut, terdapat lima prinsip dasar 
GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, 
dan kewajaran. Pada intinya, tiap prinsip itu membawa pada 
peningkatan kerja perusahaan yang turut menopang perekonomian 
negara (OECD, 1999). 
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Praktik GCG dari tahun ke tahun makin menunjukkan hubungan 
yang signifikan antara negara dan perangkatnya sebagai regulator, 
dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna 
produk dan jasa dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun akhirnya 
mengubah nama KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan 
Governansi (KNKG), melalui Kepmenko Nomor KEP/49/M.
EKON/11/2004. KNKG terdiri dari Sub Komite Publik dan Sub 
Komite Korporasi.

Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk 
peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman GCG, Pedoman 
Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan 
(setkab.go.id, 04/03). Sejak tahun 2018, juga telah dilaksanakan 
program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola 
untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi. Masih 
dalam artikel tersebut, berdasarkan peringkat pada Worldwide 
Governance Indicators (WGI) yang dirilis Bank Dunia (World Bank/
WB), peringkat governansi Indonesia dalam lima tahun terakhir 
menunjukkan arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektivitas 
pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum. 

Berdasarkan mandat terbaru, operasional KNKG akan berjalan 
dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan 
pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi 
penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha 
berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. 
Sejumlah perubahan dan tambahan tugas bagi KNKG juga dilakukan 
mengingat berjalannya praktik Undang-Undang Omnibus Law. 
Salah satu tujuan implementasi GCG adalah untuk meningkatkan 
perlindungan pada kepentingan investor, terutama untuk pemegang 
saham di perusahaan terbuka. 

Secara lebih spesifik, Wilson Arafat (2008) menyebutkan bahwa 
GCG memberikan empat manfaat besar. Pertama, meningkatkan 
kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional 
perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para 
pemangku kepentingan. Kedua, meningkatkan corporate value. 
Ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Keempat, pemegang 
saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 
akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen. 

Dari struktur keanggotaan, dalam Pasal 1 ayat 2 dalam Salinan 
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 
44 Tahun 2021 Tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi 
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disebutkan bahwa susunan keanggotaan KNKG terdiri dari dewan 
pengarah dan dewan pengawas. Dewan pengarah terdiri dari Ketua 
Menko Perekonomian dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Selain itu, dewan pengurus memiliki enam tugas, diantaranya 
melakukan penyusunan kembali, penyempurnaan dan sosialisasi 
atas pedoman, manual, roadmap dan model penilaian (assessment) 
governansi di sektor publik, sektor korporasi, dan BUMN. Kedua, 
menyusun rekomendasi kebijakan dan program peningkatan 
governansi di sektor publik, sektor korporasi, dan BUMN dalam 
rangka perbaikan peringkat governansi Indonesia di tingkat 
internasional.

Urgensi KNKG dan Mendorong Peranannya Agar Lebih 
Signifikan di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi

Usai sejumlah negara Asia diguncang hebat oleh krisis ekonomi, 
sejumlah negara bangkit. Bahkan Korea Selatan (Korsel) yang sama-
sama terpuruknya dengan Indonesia kala itu, kini telah menunjukkan 
banyak perubahan yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi 
negara tersebut. Tidak ada yang menyangka, Korsel yang pernah 
terjangkiti  kejahatan financial yang melibatkan para eksekutif 
puncak perusahaan-perusahaan blue-chip, kini telah pulih (Kaihatu, 
2006). Bahkan Korsel mampu tumbuh bersaing dengan Jepang dan 
berada di salah satu garda terdepan perkembangan teknologi dunia. 
Di masa pandemi, Korsel juga diprediksi menjadi salah satu negara 
yang akan cepat pulih ekonominya.

Memperhatikan perkembangan Korsel, adanya komitmen 
perubahan yang disertai upaya inovasi secara berkelanjutan antara 
birokrasi dan pemimpin politik secara perlahan membawa Korsel 
pada kebangkitan tersebut. Jika melihat situasi Indonesia, sejak 
era reformasi bergulir, Indonesia kurang efektif dalam mewujudkan 
perubahan administrasi karena dominannya aparat birokrasi dan 
adanya konflik atau kolusi antara birokrasi dan elit politik (Kharisma, 
2014). Selain itu, masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia 
yang memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dan 
orang terdekat. Salah satunya tampak dalam tindak korupsi yang 
marak di antara para pejabat tinggi sektor publik termasuk di sektor 
korporasi dan BUMN.
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Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) tahun 2008, sejumlah kendala yang dihadapi oleh KPK dalam 
upaya pemberantasan korupsi yang berasal dari eksternal adalah 
keengganan sebagian penyelenggara negara untuk berkomitmen 
melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi lantaran kondisi 
yang telah membuat dirinya nyaman. Selain itu, jikapun telah 
berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan 
korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. 

Melihat situasi tersebut saat ini, penerapan prinsip tata kelola 
masih perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator 
stabilitas politik dan keamanan serta korupsi. Hal ini pula yang 
membuat keberadaan KNKG masih dibutuhkan dan penting, serta 
mendesak termasuk dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah 
di masa krisis. 

Pada intinya, KNKG akan berhasil jika didahului dengan komitmen 
yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan pada masing-
masing aktor strategis baik pada sektor swasta dan sektor publik. 
Perubahan ini juga perlu diikuti dengan berbagai inovasi pada kedua 
tubuh sektor tersebut sesuai dengan perkembangan global. Sejumlah 
mandat baru KNKG juga perlu ditinjau secara lebih seksama 
dengan memperhatikan evaluasi kinerja KNKG pada tahun-tahun 
sebelumnya dan disesuaikan kembali dalam peranannya di masa 
krisis.

 - Vunny Wijaya  -

Mengingat masih 
banyaknya 
penyimpangan 
yang menghambat 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia menjadi 
lebih baik dari tahun 
ke tahun, kinerja 
KNKG untuk mengejar 
percepatan pemulihan 
ekonomi nasional perlu 
didahului dengan 
adanya komitmen 
perubahan dan inovasi 
dari para aktor 
strategis sektor swasta 
dan publik.
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Stop Perkawinan Anak: 
Jangan Lagi Korbankan Masa Depan Mereka

 
 

Penghapusan praktik perkawinan anak merupakan salah satu 
target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) tahun 2030. Terhapusnya praktik tersebut menjadi 
salah satu indikator terwujudnya kesetaraan gender yang 
merupakan target kelima SDGs. Namun, baik Indonesia maupun 
dunia internasional masih berada di kondisi yang jauh dari target 
tersebut. Secara global, pada satu dekade sebelum pandemi 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), jumlah perkawinan 
anak mengalami penurunan. Namun, di tahun 2020, jumlah 
perkawinan anak baik itu di tingkat global maupun di Indonesia 
mengalami peningkatan kembali. 

Di tingkat global, data United Nations Children’s Fund (UNICEF, 
2020) menunjukkan bahwa 21 persen perempuan muda menikah 
sebelum berusia 18 tahun. Di Indonesia, angka dispensasi kawin 
melonjak sebesar tiga kali lipat, yakni dari 23.126 di tahun 2019, 
menjadi sebesar 64.211 di tahun 2020 (Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan, 2021). 
Dari total pengajuan dispensasi kawin di tahun 2020, 97 persen 
diantaranya dikabulkan oleh hakim pengadilan agama (Pusparisa, 
2020). Kenaikan dispensasi kawin sebenarnya sudah terjadi sejak 
tahun 2016. Di tahun tersebut jumlah pengajuan dispensasi kawin 
sebanyak8.488. Angka tersebut terus mengalami peningkatan 
hingga tahun 2020. 

Walaupun jumlah pengajuan dispensasi kawin mengalami 
peningkatan terus menerus sejak tahun 2016, dari kurun waktu 
tahun 2008 hingga 2018, secara umum jumlah perkawinan anak 
di Indonesia mengalami penurunan meskipun penurunannya 
tidak signifikan. Pada anak usia di bawah 18 tahun, di tahun 
2008, terdapat 14,67 persen anak yang melakukan perkawinan 
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anak. Sedangkan di tahun 2018, pada kelompok umur yang 
sama, persentase perkawinan anak sebesar 11,21 persen. Selisih 
penurunan jumlah perkawinan anak dalam satu dekade hanya 
3,46 persen. 

Tren praktik perkawinan anak saat ini menunjukkan satu dari 
sembilan anak perempuan di Indonesia masih melakukan 
perkawinan anak (BPS, Bappenas, UNICEF, UI, PUSKAPA, 
2020). Lebih dari 1,2 juta perempuan usia 20 hingga 24 tahun 
menikah sebelum berusia 18 tahun. Sementara, lebih dari 61 ribu 
perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun. 

Jika kita bandingkan penurunan angka perkawinan anak di 
Indonesia dan di tingkat global, secara global, praktik perkawinan 
anak juga mengalami penurunan 15 persen sejak tahun 2011 
(UNICEF, 2020). Kemajuan angka penurunan perkawinan anak 
secara global tersebut lebih cepat dibanding dengan progres 
penurunan di Indonesia. Indonesia bahkan menjadi negara 
dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, 
Bappenas, UNICEF, UI, PUSKAPA, 2020). Ditambah lagi, kini 
angka perkawinan anak mengalami peningkatan kembali akibat 
berbagai faktor, salah satu diantaranya yakni adanya pandemi 
COVID-19. 

Penyebab Perkawinan Anak

Mayoritas pelaku perkawinan anak merupakan perempuan 
(Susenas, 2018). Jika satu dari sembilan anak perempuan 
melakukan perkawinan anak di Indonesia, sekitar satu dari seratus 
anak laki-laki juga masih melakukan perkawinan anak. Di antara 
dua kelompok gender tersebut, jumlah perkawinan anak lebih 
banyak terjadi di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan.

Banyaknya jumlah perkawinan anak di desa terjadi karena 
faktor budaya dan ekonomi. Banyak orang di desa yang masih 
memiliki anggapan bahwa jika anak perempuan tidak segera 
dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan 
laku (Fitrianigsih et al., n.d). Masih banyak pula orang tua di 
pedesaan yang menjodohkan anak mereka dan memaksa anak 
melakukan perkawinan tanpa persetujuan anak (Grijns & Horii, 
2018; Fitrianigsih et al., n.d). 

Adanya paksaan dari orang tua pada anak untuk melakukan 
perkawinan menunjukkan bahwa di masyarakat, anak 
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seringkali dianggap sebagai properti milik orang tua. Anak tidak 
diperlakukan sebagai individu yang hidup dan memiliki hak, 
kemauan, serta kehendak sendiri. Mereka dianggap sebagai 
subordinasi orang dewasa. Maka dari itu, anak dianggap tidak 
mampu mengartikulasikan kehendaknya, termasuk untuk 
menolak perkawinan.

Tingginya jumlah anak perempuan yang melakukan perkawinan 
anak juga menunjukkan masih kentalnya budaya patriarki di 
Indonesia. Banyak anak perempuan dipaksa untuk segera 
menikah. Salah satunya karena adanya pandangan bahwa 
perempuan tidak perlu bersekolah terlalu tinggi, karena pada 
akhirnya perempuan akan kembali mengurus rumah tangga. 

Faktor budaya lain yang mendorong terjadinya perkawinan anak 
yakni adanya perbedaan masyarakat dalam menafsirkan sumber-
sumber agama (Hanafi, 2020). Dalam agama Islam misalnya, 
terdapat perdebatan mengenai usia kawin Siti Aisyah (Sutanti, 
2021; Hanafi, 2020). Ada pihak yang menafsirkan bahwa Aisyah 
melakukan perkawinan saat masih berusia anak. Namun, tafsir 
lain mengatakan bahwa Aisyah menikah saat ia tidak masuk dalam 
kategori anak. Perbedaan tafsir tersebut juga menjadi salah satu 
penyebab orang-orang untuk untuk melegitimasi perkawinan 
anak. Ditambah lagi, masih ada pihak yang berpandangan bahwa 
jika anak cepat menikah,  maka mereka akan terhindar dari zina 
dan perbuatan amoral. 

Selain faktor budaya, buruknya kondisi ekonomi dalam suatu 
keluarga juga menjadi salah satu faktor pendorong praktik 
perkawinan anak (UNICEF, 2020; Fitrianigsih et al., n.d). Telebih 
lagi saat pandemi COVID-19. Masih banyak orang tua yang 
menganggap bahwa menikahkan anak mereka sebagai solusi dari 
permasalahan ekonomi keluarga. Menurut mereka, menikahkan 
anak perempuan akan meringankan beban ekonomi keluarga.

Perkawinan anak juga terjadi karena minimnya akses anak pada 
layanan publik, seperti akses pada layanan pendidikan serta Hak 
Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) (UNICEF, 2020). 
Di masa pandemi, adanya penutupan sekolah berdampak pada 
peningkatan risiko perkawinan anak sebesar 25 persen. Dua 
persen dari anak perempuan yang terdampak pandemi bahkan 
tidak kembali ke sekolah karena melakukan perkawinan anak. 
Begitu pun dengan minimnya pengetahuan dan akses pada 
layanan HKSR baik itu pada anak maupun orang tua. Minimnya 
pengetahuan dan akses pada layanan tersebut membuat orang 
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tua dan anak tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk 
mencegah praktik perkawinan anak.

Faktor penyebab tingginya perkawinan anak lainnya adalah 
mudahnya pengabulan dispensasi kawin oleh pengadilan. 
Tingginya pengabulan dispensasi kawin menunjukkan tidak 
tegasnya penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang 
Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam UU dan Perma 
tersebut tertulis bahwa minimal usia kawin seseorang adalah 19 
tahun. Namun, hakim masih saja memberikan dispensasi kawin 
dengan mudah. 

Akibat Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan praktik yang merugikan dan 
melanggar hak asasi anak. Akibat perkawinan di usia anak, 
seseorang dapat kehilangan berbagai hak-hak dasar yang telah 
dijamin oleh konstitusi. Seperti hak pada akses pendidikan serta 
hak atas petumbuhan dan perkembangan. 

Seorang anak yang melakukan perkawinan akan kehilangan 
kesempatan untuk menempuh pendidikan (Lloyd et al., 2005). 
Padahal, pendidikan berpengaruh terhadap berbagai aspek, 
salah satunya adalah kondisi ekonomi seseorang. Terputusnya 
pendidikan anak perempuan secara tidak langsung berpengaruh 
pada meningkatnya angka pengangguran. Kondisi tersebut 
dikarenakan tingkat pendidikan berkaitan dengan status pekerjaan 
seseorang. 

Praktik perkawinan yang dipaksakan pada anak juga membuat 
anak kehilangan masa perkembangan mereka. Secara fisik, mental 
dan sosial seorang anak dipaksa untuk menjadi besar, karena 
anak menyandang status sebagai suami/istri pasca perkawinan. 
Praktik perkawinan anak secara tidak langsung telah merenggut 
masa tumbuh kembang anak. Kondisi tesebut sangat berisiko 
bagi kesehatan anak, baik secara fisik maupun psikis. 

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sagurti (2010) menunjukkan 
bahwa kehamilan yang terjadi pada anak secara signifikan 
berkaitan dengan kejadian stunting, wasting (kurus), serta 
underweight (gizi kurang). Proses kehamilan dan persalinan pada 
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anak perempuan dan calon anak juga berpotensi lebih besar 
untuk mengalami kematian (UNICEF, 2020).

Fenomena stunting, wasting, dan  underweight pada calon 
anak tidak dapat  dilihat secara terpisah dari permasalahan 
pembangunan kedepannya. Hal tersebut dikarenakan stunting, 
wasting dan underweight memiliki pengaruh negatif pada 
perkembangan kognisi anak (Daracantika et al., 2021). Sementara 
kognisi anak memiliki asosiasi positif terhadap pencapaian prestasi 
anak di sekolah, serta kesehatan fisik dan mental (Manoux, 
Ferrie, Lynch & Marmot: 2005; Henderson, Richards, Stansfeld 
& Hotopf: 2012). Dalam jangka panjang, kognisi anak juga 
berasosiasi dengan status pekerjaan seseorang (Kerckhoff, et al., 
2001), pendapatan (Case & Paxson, 2008), serta pertumbuhan 
ekonomi nasional (Rinderman, 2012).

Tidak hanya itu, perkawinan anak juga menjadi pemicu terjadinya 
kekerasan seksual (UNICEF, 2020) dan terjadinya perceraian 
(Sutanti, 2021). Di tingkat global, hampir 50 persen anak yang 
menikah di bawah usia 15 tahun pernah mengalami kekerasan 
fisik maupun seksual (Girls Not Brides, 2020).  

Apa yang Dapat Kita Lakukan

Kompleksnya dampak negatif dari perkawinan anak seharusnya 
menyadarkan berbagai pihak untuk segera menyudahi 
praktik tersebut. Pemerintah, khususnya Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) dapat menggandeng tokoh masyarakat dan 
tokoh agama, guna melakukan sosialisasi secara masif mengenai 
dampak negatif dari perkawinan anak. Di desa misalnya, tokoh 
masyarakat dan tokoh agama dapat memanfaatkan dana desa 
untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan masyarakat untuk 
mencegah perkawinan anak. Harapannya, melalui sosialisasi 
tersebut terjadi internalisasi nilai-nilai pada orang tua khususnya 
dan masyarakat pada umumnya, sehingga nilai-nilai budaya yang 
memicu praktik perkawinan anak pelan-pelan dapat terhapus. 

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) harus melakukan pemerataan fasilitas 
pendidikan, agar semua anak dapat menempuh pendidikan dan 
terjauh dari risiko perkawinan anak. Kemendikbud sebaiknya 
juga memperbaharui salah satu kebijakan pendidikan, agar anak 
yang telah terlanjur melakukan perkawinan tidak kehilangan 
kesempatan untuk tetap dapat mengakses fasilitas pendidikan.
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Kementerian Kesehatan juga dapat bekerja sama dengan 
Kemendikbud untuk memudahkan akses masyarakat pada 
layanan dan pegetahuan mengenai HKSR. Hal tersebut penting 
untuk mencegah praktik perkawinan anak selain didukung oleh 
peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan 
anak. Lembaga-lembaga tersebut di atas harus lebih gencar dalam 
melakukan pencegahan dan penanggulangan praktik tersebut. 
Pengadilan Agama juga harus lebih tegas dalam memperketat 
pengabulan dispensasi kawin. 

- Nisaaul Muthiah -

Perkawinan anak 
bukanlah solusi dari 
berbagai permasalahan 
dalam rumah tangga. 
Perkawinan anak 
terbukti merenggut 
masa depan dan 
membahayakan 
generasi muda bangsa. 
Perkawinan anak juga 
menjadi salah satu akar 
berbagai masalah baru 
dalam rumah tangga 
dan masalah dalam 
pembangunan suatu 
negara. Maka dari itu, 
sangat penting untuk 
melakukan upaya 
bersama dan penegakan 
hukum yang serius 
untuk mencegah dan 
menghapus perkawinan 
anak di Indonesia.
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Profil Institusi

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

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

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

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

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

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

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

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

www.theindonesianinstitute.com

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

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

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

 

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

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

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

 RISET BIDANG POLITIK

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

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

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

RISET BIDANG SOSIAL

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

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 

Program Riset
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan 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.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

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

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

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

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

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

THE INDONESIAN FORUM

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

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

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

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 



Update Indonesia — Volume XV, No.4 – April 2021 55

Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

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

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

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

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

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