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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 
(RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan 
terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan 
Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan 
lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP 
sebagai bagian dari Kominfo. Sedangkan seluruh fraksi di Komisi I Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) menginginkan agar OPDP bersifat independen, 
dengan mempertimbangkan jaminan non-intervensi, adanya transparansi, 
dan demi menghindari konflik kepentingan. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang cost-benefit 
analysis terhadap Pasal 116 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Insentif bagi Perusahaan Swasta yang Memberikan Konsesi bagi Pekerja 
Difabel. Karena bukan menjadi rahasia umum jika penyandang disabilitas 
sering mendapatkan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan kerja 
lantaran dianggap memiliki kekurangan kapabilitas dari segi fisik. Padahal, 
pada prinsipnya, para penyandang disabilitas dapat dikatakan memiliki 
kemampuan yang seimbang dengan kelompok non-penyandang disabilitas. 
Selain itu, kami juga membahas tentang dampak aturan pelarangan 
mudik lebaran tahun ini. Dari sudut pandang ekonomi, adanya kebijakan 
pelarangan mudik lebaran tentu saja membawa konseksuensi yang tidak 
mudah.

Di bidang hukum, Update Indonesia kali ini membahas tentang alih status 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang awalnya adalah 
pegawai yang direkrut secara mandiri oleh KPK dan akhirnya sekarang 
berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu 
dampak yang ditimbulkan oleh revisi Undang-Undang KPK (UU KPK). UU 
yang baru tersebut mengubah posisi KPK yang awalnya berjalan secara 
independen, namun sekarang harus rela berada dibawah cabang kekuasaan 
eksekutif. Selanjutnya, kami juga membahas tentang melemahnya integritas 
dan independensi di tubuh KPK. Rentetan peristiwa yang dilakukan oleh 
pegawai KPK telah mencoreng integritas lembaga antirasuah ini. Selain 
membahas tentang permasalahan kelembagaan KPK, kami juga membahas 
tentang kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi ini. 
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Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum 
mendapatkan titik terang hingga saat ini. Di satu sisi, penyelesaian 
melalui jalur yudisial tetap berjalan di tempat. Di sisi lain, tawaran 
dengan penyelesaian di luar pengadilan atau non yudisial melalui 
rekonsiliasi dianggap kurang memenuhi aspek keadilan bagi para 
korban. Selain itu, kami juga membahas tentang penggabungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi 
Kemendikbud-Ristek. Pembentukan Kemendikbud-Ristek dapat 
menjadi babak baru perkembangan riset nasional jika diiringi 
sejumlah langkah strategis.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tentang 
kebijakan merdeka belajar. Perlu dilakukan evaluasi mengenai 
sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif pada perbaikan 
kualitas pembelajaran. Selain itu, kami membahas tentang 
implementasi bantuan sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial 
(Kemensos) pada masyarakat. Harapannya, kebijakan-kebijakan 
di atas dapat diimplementasikan dengan maksimal, agar tingkat 
kemiskinan di Indonesia menurun.  

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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Menyoal Posisi Kelembagaan Otoritas 
Perlindungan Data Pribadi 

  

Memasuki bulan Mei 2021, pembahasan Rancangan Undang-
Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih terus 
berlangsung. Masa Sidang V yang dimulai pada 6 Mei hingga 16 Juli 
2021 akan melanjutkan pembahasan terkait RUU PDP yang saat ini 
masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan 
Data Pribadi (OPDP). Apa yang menjadi perdebatan dari usulan 
OPDP ini? Serta, bagaimana penerapan konsep OPDP di negara 
pertama di ASEAN yang memiliki regulasi PDP bagi warganya? 
Selain itu, bagaimana posisi OPDP pada general data protection 
regulation (GDPR) Uni Eropa yang menjadi rujukan substantif RUU 
PDP?

Perdebatan Kedudukan Lembaga

Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai 
menghangat sejak Panitia Kerja (Panja) RUU PDP melangsungkan 
rapat di 6 April 2021 (Komisi I, 6/4). Pada  kesempatan  itu, Pemerintah 
yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) membawa usulan perubahan Pasal 58 RUU PDP yang 
memposisikan OPDP sebagai bagian dari Kominfo. Perbedaan 
mengemuka manakala seluruh fraksi di Komisi I menginginkan agar 
OPDP bersifat independen. Usul Panja Komisi I itu diajukan dengan 
mempertimbangkan jaminan non-intervensi, adanya transparansi, 
dan demi menghindari konflik kepentingan (kompas.id, 8/4). Kondisi 
yang independen juga akan membuat OPDP langsung bertanggung 
jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI) (cyberthreat.id, 8/4). Perdebatan ini pun masih 
berlangsung dua hari kemudian, ketika Panja RUU PDP kembali 
mengadakan rapat di 8 April 2021 (DPR RI, 9/4). 

Dari usul Panja Komisi I, OPDP nantinya akan beroperasi di bawah 
peraturan pemerintah yang memiliki sifat lebih teknis dari RUU PDP. 
Panja Komisi I juga mengusulkan sejumlah peran OPDP, diantaranya:

Laporan Utama
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1. OPDP menyusun pedoman pelaksanaan PDP;

2. OPDP melakukan pemeriksaan dan investigasi atas kebocoran 
dan penyalahgunaan data oleh pengendali atau prosesor data;

3. OPDP menjatuhkan sanksi administratif;

4. OPDP membuat putusan mediasi dalam hal permohonan ganti 
rugi.

Peran di atas lantas membuat opsi status kelembagaan OPDP yang 
berada di bawah Kominfo tidak menjadi pilihan fraksi-fraksi di Komisi 
I. Sebab, kepastian akan pelaksanaan yang bebas intervensi menjadi 
berisiko, manakala OPDP masuk dan berada di bawah Pemerintah. 
RUU PDP yang mencakupi urusan pengelolaan data yang bersifat 
multisektor juga membuat posisinya di bawah Kominfo tidak 
realistis. Sebab, RUU PDP akhirnya hanya akan mengikat pihak 
swasta dengan pengelolaan data yang bersifat komersil, namun tidak 
mengikat badan publik yang pengelolaan datanya bersifat strategis.

Terlepas dari itu, Komisi I juga mengusulkan bahwa sumber 
pembiayaan OPDP akan berasal dari APBN, serta pembentukan 
lembaga ini harus dilaksanakan dua tahun setelah regulasi PDP 
diundangkan.

Kominfo, diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika 
(Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, merespon komentar 
sejumlah fraksi Komisi I dengan memberikan argumen bahwa 
penyelesaiaan persoalan pelanggaran data pribadi sebetulnya sudah 
eksis di dalam Kominfo, bahkan sebelum ada RUU PDP. Kerja-kerja 
yang menyangkut kasus pelanggaran data pribadi ini telah ditangani 
oleh pejabat Eselon III dari dua unit sekaligus di bawah Direktorat 
Jenderal Aptika. Dua unit tersebut adalah Direktorat Tata Kelola 
Aptika serta Direktorat Pengendalian Aptika.

Oleh karena itu, Kominfo menganggap keberadaan payung hukum 
berupa regulasi PDP mampu untuk memperkuat aspek sanksi, 
sehingga kerja-kerja yang dilakukan dua unit di atas tidak hanya 
berhenti pada pemberian teguran dan pengiriman tim untuk 
mengaudit kasus kebocoran data, seperti yang terjadi pada platform 
Tokopedia beberapa waktu lalu.

Kominfo juga berargumen, bahwa pemahaman independen bisa 
dirujuk pada cara menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga 
keberadaan OPDP di bawah Pemerintah tidak serta merta 
menjadikannya tidak transparan dan efektif. Hal ini dapat dirujuk 

Laporan Utama
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ke usulan fungsi OPDP di bawah Pemerintah dalam Pasal 58 ayat 
(1) saat Rapat Panja tanggal 8 April 2021. Fungsi-fungsi tersebut 
diantaranya adalah pengaturan, kerja sama, sosialisasi dan edukasi, 
pengembangan ekosistem, pengawasan, dan penegakan hukum 
administratif. 

Akan tetapi, hingga akhir Rapat Panja di 8 April 2021, kebuntuan 
juga masih berlanjut. Akhirnya, pilihan untuk melihat best practice 
dari negara lain yang OPDP-nya berada di bawah Pemerintah 
menjadi alternatif yang baik untuk disambangi. Oleh karena itu, 
bagian berikut dari tulisan ini akan merefleksikan kerja lembaga 
pengawas PDP di Malaysia, yang merupakan negara pertama di 
ASEAN yang memiliki regulasi PDP.

OPDP di Malaysia

Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 adalah regulasi PDP tertua 
yang eksis di Kawasan ASEAN. Regulasi ini mulai diberlakukan pada 
15 November 2013 (Jabatan Perlindungan Data Peribadi, n.d.). 
Sementara itu, regulator PDPA bernama Jabatan Perlindungan Data 
Pribadi (JPDP) atau Personal Data Protection Department (PDPD) 
dibentuk pada 16 Mei 2011 (MyGovernment, n.d.). Departemen 
ini bekerja di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan 
Multimedia Malaysia (KKMM) dengan jabatan tertinggi diisi oleh 
seorang Direktur Jenderal cum Komisioner. Terdapat tiga divisi di 
bawah departemen ini, yaitu Divisi Operasional, Divisi Monitoring, 
dan Divisi Legal (Jabatan Perlindungan Data Peribadi, n.d.). 

Tugas utama dari JPDP ada pada pengawasan pemrosesan data 
personal dalam transaksi komersil, sehingga tidak disalahgunakan 
oleh sektor swasta yang bermain di industri pengendalian dan 
pemrosesan data. JPDP juga berfungsi sebagai tempat menerima 
aduan dari subyek data yang merasa dirugikan dari pemrosesan 
yang dilakukan oleh data user. Sementara itu, Komisioner JPDP 
bertugas melakukan tindakan dan bertanggungjawab menerapkan 
PDPA 2010. Otoritas yang disematkan pada Komisioner, antara lain 
adalah (Formiti, 6/1):

a.Kekuatan untuk menginvestigasi

b.Menginspeksi sistem data personal dari pengendali data pribadi

c.Mengakses data terkomputerisasi

d.Mencari dan meraih data yang dibutuhkan (dengan atau tanpa 

    jaminan)

Laporan Utama
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Selain itu, JPDP juga ditugaskan untuk meregistrasi semua kelas 
dari data users sehingga tercatat di bawah kementerian. Sektor-
sektor yang harus teregistrasi di bawah Departemen ini misalnya 
adalah asuransi, utilitas, bank dan institusi keuangan, kesehatan, 
komunikasi, pariwisata, transportasi, penjualan langsung, real estate, 
edukasi, sektor jasa, peminjaman berbunga, dan juga pegadaian 
(Asean Insiders, 2020). Ruang lingkup JPDP yang demikian itu 
lantas menjadikan PDPA 2010 Malaysia hanya mengikat lembaga 
swasta yang melakukan aktivitas komersil pada data, tidak pada 
lembaga atau badan yang bersifat publik. 

OPDP di Uni Eropa

Penjelasan di bagian sebelumnya lantas menghadirkan pembeda 
antara penerapan PDPA 2010 di Malaysia dengan GDPR Uni Eropa 
yang memiliki Otoritas Pengawasan (Supervisory Authorities) yang 
independen. Poin independensi OPDP ini dapat dirujuk melalui 
sejumlah pasal dalam GDPR. Misalnya saja, Pasal 52 GDPR Uni 
Eropa menekankan keberadaan Supervisory Authorities yang 
independen secara utuh. Artinya, mereka terhindar dari pengaruh 
eksternal serta tidak menerima instruksi dari siapapun. Pasal 52 
GDPR tersebut juga dielaborasi dalam penjelasan (recitals) dari 
GDPR. Misalnya saja, Recitals 117 yang menjelaskan soal fitur-
fitur dari  Supervisory  Authorities yang  harus didudukan secara 
independen ketika hendak dibentuk di setiap negara anggota Uni 
Eropa. Recitals 121 juga menjelaskan lebih lanjut bahwasanya 
anggota Supervisory Authorities harus terbebas dari segala bentuk 
tindakan dan bentuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang 
ditugaskan. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi standar 
pembentukan OPDP bagi seluruh negara anggota Uni Eropa.

Posisi lembaga yang independen tersebut lantas membuat GDPR 
tidak hanya mengikat aktivitas pengendalian dan pemrosesan 
data yang bersifat komersil semata. Badan-badan publik, yang 
dalam kesehariannya juga bersentuhan dengan pengendalian dan 
pemrosesan data, akhirnya juga harus patuh pada pedoman yang 
tersaji dalam aturan ini. Oleh karena itu, bentuk penggunaan data 
non-komersil menjadi terikat pula dengan regulasi ini.

Catatan dan Refleksi 

Ketika kita mengingat bahwa bobot aturan yang ada di RUU 
PDP banyak   mengadopsi   GDPR Uni Eropa, kondisi OPDP 
yang independen lantas  menjadi  prasyarat yang rasanya tidak 
dapat dipisahkan. Oleh  karenanya, independensi  OPDP yang  

Laporan Utama
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didorong oleh fraksi-fraksi Komisi I DPR-RI adalah bentuk 
pertanggungjawaban dari proses pembentukan RUU PDP yang 
juga ditujukan sebagai aturan main pengelolaan data secara non-
komersil. Kondisi itu berbeda dengan Malaysia, atau negara ASEAN 
lain seperti Filipina dan Singapura yang OPDP-nya berada di 
bawah Pemerintah. Sebab, penempatan OPDP sebagai subordinasi 
Pemerintah membuat penegakkan PDPA 2010 di Malaysia tidak 
mampu untuk turut mengikat sektor atau badan publik. 

Jika memang RUU PDP diorientasikan sebagai regulasi yang 
mengatur pengendalian dan pengelolaan data secara komersil, 
pilihan untuk menempatkannya di bawah Kominfo memang 
menjadi tepat. Akan tetapi, proses pengundangan akhirnya harus 
juga dikembalikan ke titik awal. Sebab, harus ada perubahan besar 
pada pasal-pasal di RUU PDP yang saat ini juga mengikat proses 
pengendalian dan pengelolaan data yang bersifat non-komersil di 
sektor publik.

Dalam konteks Indonesia, patologi birokrasi berupa ego sektoral 
antarkementerian atau lembaga juga menjadi catatan yang harus 
dikemukakan. Selain karena proses pengendalian dan pengelolaan 
data bersifat multisektor, penempatan OPDP di bawah Kominfo 
niscaya akan dihadapkan oleh resistensi manakala berurusan 
dengan Kementerian atau Lembaga lain yang setara. Kominfo yang 
dianugerahi sebagai sentra pengawasan pada pengendalian dan 
pengelolaan data akhirnya riskan bergesekan dengan Kementerian 
Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, 
hingga Kepolisian yang juga melakukan aktivitas pengendalian dan 
pemrosesan data sesuai dengan tujuan strategisnya masing-masing.

Oleh karena itu, tulisan ini rasanya dapat mengatakan bahwa 
penempatan OPDP sebagai subordinasi Pemerintah adalah langkah 
yang tidak tepat. Sebab, aturan-aturan yang ada dalam RUU PDP 
dibuat untuk menjangkau berbagai macam ranah. Mulai dari privat, 
pemerintah, dan juga publik. 

Demi menunjang pelaksanaan pengawasan yang baik dari OPDP 
di tiga ranah tersebut, pilihan untuk menempatkannya dengan 
bebas secara utuh menjadi alternatif yang akan selaras dengan 
perkembangan sektor data ke depan. Sebab, dapat diprediksi 
bahwa urusan pengelolaan data akan kian besar nantinya, dan 
penempatannya sebagai bagian dari satu lembaga atau kementerian 
saja adalah pilihan yang berpotensi menimbulkan kesesakan pada 
pelaksanaan tugas dan fungsi OPDP di Indonesia

- Rifqi Rachman -

Laporan Utama
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Cost - Benefit Analysis terhadap Pasal 116 
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Insentif bagi Perusahaan Swasta yang 
Memberikan Konsesi bagi Pekerja Difabel

  

Satu Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan untuk 
memaknai kembali peringatan hari buruh tersebut tulisan ini 
dibuat untuk membahas mengenai isu ketenagakerjaan, khususnya 
mengenai diskriminasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas 
yang masih termajinalkan di Indonesia. Lebih lanjut, bukan menjadi 
rahasia umum jika penyandang disabilitas sering mendapatkan 
diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan kerja lantaran 
dianggap memiliki kekurangan kapabilitas dari segi fisik. Padahal, 
pada prinsipnya, para penyandang disabilitas dapat dikatakan 
memiliki kemampuan yang seimbang dengan kelompok non-
penyandang disabilitas. 

International Labour Organization (ILO) (2017) mencatat bahwa 
dari keseluruhan lapangan pekerjaan di Indonesia, tingkat partisipasi 
angkatan kerja untuk penyandang disabilitas ringan sebesar 56,72 
persen dan untuk penyandang disabilitas berat hanya 20,27%. 
Kemudian, dilansir dari situs Tempo.co (11/18), dari 440 perusahaan 
dengan tenaga kerja sekitar 237 ribu orang, tenaga kerja disabilitas 
yang terserap baru sekitar 2.851 orang atau sekitar 1,2 persen 
saja. Situs tersebut juga menerangkan bahwa berdasarkan data 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 
2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta 
orang. Dari jumlah tersebut, hanya 10,8 juta orang yang sudah 
bekerja. Sehimpun fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak 
perusahaan-perusahaan yang belum memfasilitasi dan menerima 
pekerja penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, pada prinsipnya pemerintah telah mengadopsi sejumlah 
peraturan perundangan, kebijakan, standar dan prakarsa terkait 
penyandang disabilitas. Misalnya, pada tahun 2011, Indonesia 
meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 

Ekonomi
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dan pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-
Undang (UU) Disabilitas melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas). 

Implementasi UU Disabilitas dan Refleksi dari Negara lain

Dua tahun setelah UU tersebut disahkan, kondisi kesejahteraan 
penyandang disabilitas tidak terlepas dari akses terhadap pekerjaan 
sebagai sumber pendapatan yang dapat memengaruhi tingkat 
kesejahteraan. Namun, di antara penduduk disabilitas yang masuk ke 
dalam angkatan kerja, lebih dari separuh pekerja disabilitas (57,07%) 
membuka usaha sendiri yang umumnya bersifat informal. Pekerja 
disabilitas yang bekerja sebagai buruh/karyawan formal (tetap dan 
dibayar) hanya 22,25%. Sementara itu, pada pekerja non-disabilitas 
sebarannya cenderung berkebalikan. Lebih lanjut, berdasarkan 
data wajib lapor perusahaan per bulan Januari 2020, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) (2020), tercatat setidaknya sudah ada 
546 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas 
sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja 538.518 orang.

Kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan 
formal diungkap oleh beberapa pihak. Diantaranya oleh pengelola 
situs pencari lowongan pekerja bagi penyandang disabilitas, seperti 
yang dikutip di dalam Artharini (2017) dan Hardi (2018). Untuk 
lowongan pekerjaan yang dibuka penyandang disabilitas memiliki 
kecenderungan yang besar untuk ditolak. Sejumlah penelitian juga 
mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas terus mengalami 
kerugian dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang 
disabilitas dalam hal partisipasi kerja dan pendapatan, dan tingkat 
disparitasnya berbeda-beda menurut berbagai karakteristik 
disabilitas (Hogan, A. et al., 2012; Hwa, M., 2012, dan Boman, T., 
2015).

Belum adanya aturan terkait insentif untuk perusahaan menjadi salah 
satu penyebab rendahnya keterserapan tenaga kerja difabel. Padahal, 
ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif 
kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang 
Disabilitas di dalam Pasal 116 ayat (1) UU No.8/2016. Adapun 
negara lain yang sudah menerapkan sistem insentif bagi perusahaan 
swasta untuk memberikan konsesi bagi pekerja penyandang 
disabilitas, salah satunya, yakni Jepang. Upaya Pemerintah Jepang 
untuk meningkatkan pekerja disabilitas adalah dengan menerapkan 
kuota yang diamanatkan secara hukum sebesar 1,8% dari total 
tenaga kerjanya. Kuota yang ditentukan secara hukum dihitung 
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dengan menggunakan rumus, dengan mempertimbangkan tingkat 
pekerjaan penuh waktu dan pengangguran di pasar. 

Lebih lanjut, apabila perusahaan telah mencapai kuota yang 
diamanatkan secara hukum, perusahaan dapat memperoleh 
tunjangan penyesuaian sebesar ¥ 27.000 per bulan untuk setiap 
orang di atas kuota. Selain itu, jika suatu perusahaan mempekerjakan 
penyandang disabilitas yang bekerja di rumah, maka akan memenuhi 
syarat untuk tunjangan penyesuaian khusus. Selain tunjangan, 
pemerintah juga memberikan hibah untuk menutupi biaya tambahan 
yang dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam upaya mereka untuk 
mempekerjakan orang dengan disabilitas atau mempertahankan 
karyawan yang menjadi penyandang disabilitas. 

Selain itu, insentif pajak, pinjaman, dan hibah untuk mempromosikan 
ketenagakerjaan penyandang disabilitas berat juga tersedia. 
Sementara, Thornton (1998) mengungkapkan bahwa ketika awal 
mula disabilitas diakibatkan oleh penyakit atau cedera terkait 
pekerjaan, pekerja sering kali dilindungi oleh program kompensasi 
pekerja (misalnya di Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman). 
Manfaat termasuk pembayaran tunai yang dimaksudkan untuk 
mengganti sebagian pendapatan yang hilang selama tidak bekerja, 
serta rehabilitasi. Di Kanada, pemberi kerja diwajibkan untuk 
mempekerjakan kembali dan menampung pekerja yang terluka jika 
pekerja dapat kembali bekerja dalam dua tahun. 

Analisis Biaya dan Manfaat 

Tulisan ini menggunakan Cost-Benefit Analysis untuk mereview Pasal 
116 UU No. 8 Tahun 2016 tentang pemberian insentif bagi perusahaan 
swasta yang memberikan konsesi bagi pekerja difabel. Penilaian 
pada dimensi efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu 
peraturan perundang-undangan. Adapun alternatif kebijakan yang 
dapat diambil dalam analisa ini adalah: adanya upaya pemenuhan 
kuota pekerja disabilitas dengan pemberian insentif untuk 
perusahaan swasta dan tetap mengimplementasikan pemenuhan 
kuota pekerja disabilitas tanpa adanya insentif (Do Nothing). 

Berikutnya adalah identifikasi manfaat dan biaya dari masing-masing 
alternatif atau intervensi. Dalam melakukan identifikasi biaya, 
terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian komponen-komponen 
seluruh biaya dari masing-masing alternatif. Semua komponen biaya 
harus teridentifikasi baik yang bersumber dari anggaran proyek 
maupun dari anggaran lainnya. 

Ekonomi
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Sedangkan dalam mengidentifikasi manfaat dari masing-masing 
biaya alternatif terdapat dua komponen, yaitu manfaat langsung 
dan manfaat tidak langsung. Mentransformasi manfaat dalam 
bentuk uang, untuk manfaat langsung kita dapat menghitung 
dengan menguangkan biaya keuntungannya. Sedangkan manfaat 
tidak langsung dapat dilakukan dengan menguangkan biaya akibat 
kerugian yang ditimbulkan. Adapun analisis biaya dan manfaat 
terkait pemberian insentif untuk perusahaan swasta yang memenuhi 
kuota pekerja disabilitas dapat dilihat pada tabeli berikut ini. 

Tabel 1. Cost-Benefit Analysis terkait Pemberian Insentif 
bagi Perusahaan Swasta

 

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah, 2021.

Akses pekerjaan telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU No. 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara jelas disebutkan 
setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas 
minimal 1% dari total tenaga kerja di sektor swasta dan 2% pada 
sektor pemerintahan. Namun, kekhawatiran atas potensi biaya 
untuk menampung pekerja penyandang disabilitas juga merupakan 
masalah utama, perusahaan takut bahwa mereka memerlukan 
biaya yang jauh lebih besar (Unger et al,2002, Dixon, 2003). Dalam 
hal pekerjaan dengan dukungan, pihak yang berkepentingan dapat 
memfasilitasi penyediaan jasa pelatih kerja yang terus berjalan 
hingga adanya penempatan, baik secara langsung melalui layanan 
penempatan tenaga pemerintah, atau melalui lembaga spesialis 
(ILO, 2016).
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja difabel di Indonesia, penulis membuat 
analisis cost-benefit rasio terkait rencana pemberian insentif kepada 
perusahaan yang dimaksudkan untuk men-subsidi biaya yang 
dikeluarkan perusahaan untuk  mempekerjakan tenaga difabel. 
Insentif tersebut menurut benchmarking dari Jepang (LoVaiLo, 
2012) berupa kemudahan perijinan, pelatihan kerja, penyediaan 
fasilitas, alat pelindung kerja dan piagam penghargaan. Pemerintah 
sebaiknya bersinergi untuk mengimplementasikan amanat dari Pasal 
116 ayat 1 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 116 ayat 
2). Hal ini juga diperkuat dari hasil analisis cost-benefit ratio yang 
telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya insentif membuat 
manfaat jauh lebih besar dari tanpa adanya insentif (Tabel 1). 

Rekomendasi Kebijakan

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia 
yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, kesempatan, 
serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun 
penghidupan. Pada praktiknya, implementasi amanat dari UU 
No. 8 Tahun 2016 berjalan lambat. Terdapat beberapa faktor yang 
memengaruhi rendahnya keterserapan kerja bagi penyandang 
disabilitas khususnya pada sektor pekerjaan formal. Kondisi fisik 
bahkan kondisi sosial penyandang disabilitas pada umumnya dinilai 
rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan, maupun 
kemasyarakatannya menyebabkan penyandang disabilitas belum 
seluruhnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai 
suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya perbaikan untuk 
meningkatkan jumlah pekerja difabel yang bekerja di perusahaan. 
Selain sosialisasi yang intensif, PP terkait pemberian insentif bagi 
perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang 
disabilitas (sesuai dengan amanat pasal 116 UU No.  8 Tahun 2016) 
diperlukan untuk mendorong perusahaan agar segera memenuhi 
kuota pekerja disabilitas sesuai dengan amanat Pasal 53 UU 
No. 8 Tahun 2016. Adanya pemberian insentif tentunya harus 
mempunyai kajian tersendiri oleh Kementerian Keuangan karena 
hal ini menyangkut kondisi keuangan negara. Saatnya semua 
pihak bersinergi untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan 
masyarakat yang inklusi.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Satu Mei diperingati 
sebagai Hari Buruh 
Internasional. Untuk 
memaknai kembali 
peringatan Hari Buruh 
tersebut, tulisan ini 
membahas tentng 
isu ketenagakerjaan, 
khususnya mengenai 
diskriminasi 
kesempatan kerja 
bagi penyandang 
disabilitas yang masih 
termajinalkan di 
Indonesia.
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Menengok Dampak Aturan 
Pelarangan Mudik Lebaran

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan larangan untuk 
melakukan perjalanan mudik lebaran 2021. Aturan ini tertuang 
dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul 
Fitri Tahun 1442 Hijriah selama tanggal 6-17 Mei 2021. Aturan ini 
bukanlah sesuatu yang baru, mengingat tahun lalu mudik lebaran 
juga dilarang mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 di 
Indonesia. 

Dari sudut pandang ekonomi, adanya kebijakan pelarangan mudik 
lebaran tentu saja membawa konseksuensi yang tidak mudah. Oleh 
sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk menengok bagaimana dampak 
aturan pelarangan mudik Lebaran 2021 khususnya terhadap 
perekonomian. Kemudian, bagaimana kebijakan ini juga membawa 
sejumlah implikasi terhadap munculnya fenomena pasar gelap bisnis 
travel yang justru lebih membahayakan konsumen dan berpotensi 
tinggi dalam penyebaran COVID-19. 

Dampak Ekonomi Pelarangan Mudik Lebaran

Pada prinsipnya, fenomena mudik memiliki dimensi sosial, budaya, 
dan ekonomi yang cukup besar. Khususnya dari kacamata ekonomi, 
para pemudik biasanya membawa sebagian hartanya untuk 
dibagikan kepada sanak saudara dan lingkungan terdekatnya, 
sehingga dampak ekonomi arus pergerakan uang dari kota ke desa 
cukup besar. Tidak hanya itu, mudik juga berpengaruh terhadap 
meningkatnya konsumsi dalam bentuk pembelian baju baru, 
makanan khusus lebaran, selamatan lebaran, serta transportasi 
dalam bentuk budaya saling mengunjungi.

Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) (2018) 
memperkirakan sedikitnya terjadi perputaran uang sebesar 
Rp142,2 triliun dari para pemudik untuk keperluan transportasi, 
akomodasi, konsumsi, dan rekreasi selama lebaran. Tidak hanya 
itu, jika ditambahkan dengan perhitungan tunjangan hari raya 
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(THR) dan tingkat upah minimum provinsi, proyeksi keuangannya 
kembali meningkat menjadi sebesar Rp63,6 triliun. Angka tersebut 
diestimasikan dari perkiraan jumlah pemudik dengan status pekerja 
yang mencapai 15,3 juta orang dan melakukan remitansi ke daerah 
asalnya, sehingga total pergerakan keuangan selama lebaran sebagai 
contoh di tahun 2018, bisa menembus Rp205,8 triliun. Angka yang 
terhitung sangat besar untuk ukuran aktivitas dengan jenjang waktu 
yang hanya berjalan kurang lebih 14 hari, yang nyaris setara dengan 
10 persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2017 atau 
1,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2017 
(Ananda, 2018). 

Tentu saja dengan adanya pelarangan mudik, maka potensi 
perekonomian di atas akan hilang dan menimbulkan biaya peluang 
yang cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan 
kebijakan pelarangan mudik akan membatasi pengeluaran terkait 
transportasi, rekreasi, hotel, dan restoran. Padahal, bila dijumlahkan 
share ketiga pengeluaran tersebut ke konsumsi rumah tangga hampir 
25 persen (Kontan.co.id, 06/05). Sementara, konsumsi rumah 
tangga menjadi sumbangan terbesar kontraksi ekonomi pada kuartal 
I-2021 di mana konsumsi rumah tangga masih tercatat minus 2,23 
persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi 0,74 persen. 

Dampak ekonomi lanjutan mudik juga akan berpengaruh kepada 
penguatan fungsi distribusi. Mobilisasi dana dengan perhitungan 
IDEAS di atas yakni sebesar Rp205,8 trilun dalam kurun waktu 
berkisar dua sampai tiga pekan tentu sesuatu yang luar biasa dan 
akan menjadi mesin pertumbuhan di daerah, sekaligus instrumen 
untuk mendistribusikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan. 
Besar dana yang dimobilisasi masyarakat dengan penuh kesadaran 
dalam frame budaya mudik tentu membawa efek positif bagi 
masyarakat daerah, pasar-pasar di desa semakin menggeliat, 
warung-warung dan penjual jajanan khas daerah turut menikmati 
lonjakan pendapatannya. Tentu saja dengan adanya kebijakan 
pelarangan mudik, hal ini akan berdampak terhadap tersendatnya 
fungsi distribusi pendapatan dari masyarakat kota ke masyarakat 
desa. 

Munculnya Pasar Gelap Bisnis Travel

Implikasi lain dari kebijakan pelarangan mudik adalah munculnya 
pasar gelap untuk bisnis travel. Secara teori, pasar gelap adalah 
aktivitas ekonomi yang terjadi di luar saluran yang resmi dan diatur 
oleh pemerintah. Transaksi pasar gelap biasanya terjadi “di bawah 
meja” agar para pemainnya dapat menghindari kontrol harga atau 
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pajak dari pemerintah. Kemudian, pasar gelap adalah satu-satunya 
pilihan untuk pengadaan barang dalam situasi tertentu untuk 
orang-orang tertentu. Bagaimana pun juga, pasar gelap terjadi 
secara natural karena tingginya permintaan dari konsumen yang 
merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kacamata 
produsen. 

Dengan demikian tidak mengherankan di dalam kasus pelarangan 
mudik, pasar gelap dapat terjadi lantaran masih tingginya permintaan 
masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran di tengah pandemi 
COVID-19. Sementara, sebagian pihak mencoba mendulang 
keuntungan dengan menyediakan pasar gelap bisnis travel yang 
dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dikutip dari Kompas.
com (01/05), tercatat sudah terdapat 115 unit kendaraan travel 
gelap yang diamankan oleh Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya pada 
periode penyisiran 27-28 April 2021. 

Munculnya pasar gelap bisnis travel patut diwaspadai oleh para 
pemangku kepentingan terkait dan juga konsumen sebagai 
penggunanya. Alih-alih, menawarkan jasa pengantaran mudik, 
para pelaku pasar gelap bisnis travel ini justru melakukan moral 
hazard dengan maksud mendulang keuntungan yang besar tanpa 
memperhatikan kesehatan dan kenyamanan konsumen. Dikutip 
dari CNN Indonesia (30/04), penyedia travel gelap mematok tarif 
yang sangat tinggi ketimbang jasa angkutan umum resmi. Selain itu, 
penyedia travel gelap juga tidak menerapkan protokol pencegahan 
COVID-19 karena kapasitas kendaraan penuh tentu saja kondisi 
ini membuat potensi penularan COVID-19 sangat besar. Risiko 
berikutnya yang mengintai para konsumen adalah tidak terjaminnya 
penumpang di dalam asuransi Jasa Raharja mengingat bisnis travel 
gelap tidak mengantongi izin. 

Rekomendasi Kebijakan

Dari beberapa fenomena dan analisis di atas, maka beberapa 
rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan 
alternatif kebijakan untuk membuat konsumsi masyarakat 
tetap berjalan meskipun tidak adanya aktivitas mudik lebaran. 
Kemenkeu dapat bekerja sama dengan pihak swasta, seperti 
pusat perbelanjaan dan market place untuk memberikan 
diskon/potongan harga kepada konsumen ketika mereka ingin 
berbelanja. Misalnya, adanya midnight sale, diskon lebaran, 
dan lain sebagainya. Dengan demikian, konsumen pun akan 
terdorong untuk mengalihkan dana mudiknya untuk berbelanja. 
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Namun, kebijakan mendorong belanja masyarakat juga harus 
diikuti dengan pengetatan penegakan protokol kesehatan di 
pusat-pusat perbelanjaan. 

2. Kemenkeu dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan 
logistik untuk memberikan diskon/potongan harga ongkos kirim 
bagi para konsumen yang ingin mengirimkan barang/oleh-
oleh dari kota kepada keluarga di kampung halaman. Dengan 
demikian, fungsi distribusi masih dapat dijalankan meskipun 
tidak dapat bertemu secara langsung.

3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Polda Metro Jaya 
harus mengetatkan pengawasan di pos-pos penjagaan mudik 
dan terminal-terminal agar pelaku pasar gelap bisnis travel dapat 
dimitigasi. Hal ini sangat penting agar konsumen dapat terhindar 
dari pasar gelap bisnis travel yang memanfaatkan keadaan 
untuk mendulang keuntungan yang besar dengan mengabaikan 
kesehatan konsumen. 

4. Satgas Penanganan COVID-19 harus terus memberikan 
peningkatan kesadaran dan sosialiasi mengenai kebijakan ini secara 
komprehensif agar masyarakat memahami maksud dan tujuan 
kebijakan tersebut. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan 
the nudge atau dorongan kesadaran dari masyarakat untuk tidak 
melakukan aktivitas mudik dan mencegah terciptanya pasar 
gelap bisnis travel. 

 - M. Rifki Fadilah   -

Ekonomi

Pemerintah Indonesia 
telah menetapkan 
aturan larangan untuk 
melakukan perjalanan 
mudik lebaran tahun 
ini. Namun, aturan ini 
menimbulkan sejumlah 
dampak. Beberapa 
rekomendasi kebijakan 
dapat dipertimbangkan 
untuk menekan 
dampak yang ada, 
khususnya bagi sektor 
ekonomi dan implikasi 
negatif lainnya.
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Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyerahkan hasil 
tes wawasan kebangsaan terhadap 1.349 pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Tes wawasan kebangsaan itu 
merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 
KPK) (CNN Indonesia, 04/05). Namun, hasil alih status tersebut 
memunculkan permasalahan baru.

Berdasarkan penelusuran Koran Tempo, ditemukan sebanyak tujuh 
puluh lima pegawai komisi antirasuah dinyatakan tidak memenuhi 
syarat atau tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Sebagian 
besar dari mereka adalah penyidik dan penyelidik senior di KPK, salah 
satunya adalah Novel Baswedan (Koran Tempo, 04/05). Jika hal ini 
benar-benar terjadi, maka revisi UU KPK tidak hanya melemahkan, 
namun secara langsung membunuh lembaga antirasuah tersebut.

Alih status pegawai KPK yang awalnya adalah pegawai yang 
direkrut secara mandiri oleh KPK dan akhirnya sekarang berubah 
menjadi ASN merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan 
oleh revisi UU KPK. UU yang baru tersebut mengubah posisi KPK 
yang awalnya berjalan secara independen, namun sekarang harus 
rela berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif. Sebagai aturan 
pelaksana, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 yang menetapkan pegawai 
KPK sebagai ASN.

Hilangnya independensi KPK secara institusional hingga orang-
orang yang berada di dalamnya makin diperkuat dengan munculnya 
PP tersebut. Selain dikeluarkan oleh Presiden sebagai pucuk cabang 
kekuasaan eksekutif, tidak ada satupun klausul di dalam PP itu yang 
menyatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya bersifat 
independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Artinya, 
melalui alih status pegawai ini, independensi dan integritas KPK 
benar-benar telah tersandera.

Efek Bola Salju Perubahan UU KPK

Hukum
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Status ASN yang melekat pada pegawai KPK merupakan salah 
satu cara untuk menghilangkan independensi KPK. Salah satu ciri 
dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian 
dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini 
sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan 
politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola 
secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. 
Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian 
KPK tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan 
harus berkiblat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB) (Yulianto, 
2020).

Melalui posisi kelembagaannya saat ini, bukan tidak mungkin 
pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai 
dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pemerintah melalui 
Kementerian PAN RB akan sangat mudah mengintervensi pegawai 
KPK dengan dalih penempatan pada posisi yang lebih proporsional. 
Kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengubah komposisi 
pegawai dapat menjadi alat untuk menggerus integritas dari dalam 
tubuh KPK.

Akar permasalahan yang melanda KPK hari ini tidak terlepas 
dari proses perubahan UU KPK yang bermasalah. DPR bersama 
dengan pemerintah tidak menghiraukan masukan publik dan tetap 
melakukan pembahasan hingga pengesahan perubahan undang-
undang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dampak pengabaian 
masukan publik dalam pembentukan sebuah undang-undang 
memiliki efek negatif yang besar. 

Pembentukan Undang-Undang yang Represif

Pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
pengujian UU KPK, nasib independensi lembaga antirasuah tersebut 
makin berada di ujung tanduk. Melalui Putusan MK Nomor 79/PUU-
XVII/2019 yang merupakan uji formil dari tiga orang eks pimpinan 
KPK yaitu Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang 
memutus untuk menolak permohonan para pemohon untuk 
seluruhnya. MK beranggapan bahwa tidak terdapat pelanggaran 
dalam proses perubahan UU KPK.

Selain menguji proses perubahan UU KPK, MK juga memutus atas 
permohonan uji materil terkait dengan muatan isi yang terdapat 
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dalam undang-undang tersebut. Walaupun terdapat permohonan 
yang dikabulkan sebagian oleh mahkamah, namun salah satu 
ketentuan bermasalah yang ditolak dan dinyatakan konstitusional 
adalah Pasal 24 UU KPK terkait status kepegawaian lembaga yang 
harus menjadi ASN. Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada 
relevansinya mempersoalkan status pegawai dan pengawasan yang 
dilakukan oleh Komisi ASN dan Dewan Pengawas KPK, karena 
keduanya memiliki peran untuk saling melengkapi. Putusan yang 
cukup kontroversial di tengah masalah yang mencuat di internal 
KPK.

Melalui putusan uji formil dan uji materil tersebut, MK akhirnya 
melegitimasi proses bermasalah yang terdapat dalam proses 
perubahan UU KPK. Hal ini akan menjadi tendensi buruk bagi proses 
pembentukan undang-undang kedepannya. Sehingga pengabaian 
partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dianggap 
sebagai sebuah hal yang wajar.

Proses perubahan UU KPK yang dilakukan pada akhir tahun 2019 
adalah contoh minimnya peran DPR dalam menampung aspirasi 
masyarakat terkait muatan isi undang-undang a quo. Masyarakat 
seharusnya diberikan ruang yang lebih luas untuk memberikan 
masukan atas muatan isi sebuah undang-undang yang tengah 
dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Namun, memberikan 
masukan akan menjadi sulit jika akses informasi masyarakat sengaja 
ditutup.

Keterbatasan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 
mengenai proses pembentukan sebuah peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu ciri dari praktik korupsi legislasi. 
Informasi yang tidak berimbang antara masyarakat dengan 
sekelompok orang berkepentingan inilah yang tidak mengindahkan 
hak untuk memperoleh informasi bagi seluruh masyarakat. Ciri 
tersebut menjadi tak asing jika kita melihat proses perubahan UU 
KPK. Selain keterbatasan akses masyarakat untuk mendapatkan 
informasi pada saat pembentukan, publik yang lebih luas juga tidak 
dilibatkan pada tahap pembahasan.

Mahfud MD (2011) menjelaskan bahwa perkembangan karakter 
produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh 
perkembangan konfigurasi politik. Artinya bahwa konfigurasi politik 
tertentu ternyata selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu 
pula. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka 
karakter produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsif 
atau populistik. Sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke 

Hukum



Update Indonesia — Volume XV, No.5 – Mei 2021 20

sisi yang otoriter, maka produk hukum yang lahir lebih berkarakter 
represif atau konservatif.

Sebuah undang-undang yang berkarakter represif dapat dilihat dari 
bagaimana proses pembentukan hingga muatan isi dari produk hukum 
tersebut. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan 
hingga muatan isi yang malah menguntungkan sekelompok orang 
tertentu merupakan bagian dari ciri produk hukum yang berkarakter 
represif. Dampak yang ditimbulkan dari regulasi dengan karakter 
tersebut dapat kita lihat dari kelembagaan KPK pasca revisi undang-
undangnya.

Melihat efek yang ditimbulkan oleh minimnya partisipasi publik 
dalam perubahan UU KPK harus dijadikan pelajaran oleh pembentuk 
undang-undang. DPR bersama dengan pemerintah harus kembali 
merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa sebuah 
rancangan undang-undang harus mudah diakses oleh masyarakat. 
Dengan tujuan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi 
pembentuk undang-undang dan masyarakat dalam melakukan 
dialog dan menampung setiap masukan yang ada.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -
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Lapuknya Internal Kelembagaan KPK 

Belum genap dua pekan setelah Dewan Pengawas memecat 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencuri 
barang bukti emas, kini lembaga antirasuah kembali diterpa masalah 
tak sedap. Seorang penyidik asal kepolisian yang bertugas di KPK 
diduga meminta uang kepada Wali Kota Tanjungbalai dengan 
janji pembebasan dari perkara (koran.tempo.co, 2021). Rentetan 
peristiwa yang mencoreng integritas KPK tersebut menjadi bukti 
bahwa telah ada yang berubah dari dalam lembaga tersebut. 

Permasalahan yang muncul saat ini sebenarnya telah dikhawatirkan 
dan diingatkan oleh pelbagai kelompok masyarakat sipil sebelum 
dilakukannya perubahan terhadap undang-undang KPK. Pemetaan 
masalah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dibutuhkan 
untuk dapat mengetahui alasan melemahnya integritas orang-orang 
yang berada di dalamnya.

Permasalahan Undang-Undang KPK Pasca Revisi

Pertama, dicabutnya independensi KPK. Pada Pasal 1 angka 3 UU 
KPK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah pusat 
yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi sesuai dengan UU ini. Hal tersebut berbeda dengan 
posisi KPK yang terdapat pada Pasal 3 UU KPK yang dinyatakan 
sebagai sebuah lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari 
pengaruh kekuasaan manapun.

KPK juga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban 
sebanyak satu kali setahun kepada Presiden, DPR, dan BPK. Secara 
tidak langsung, ketentuan tersebut merenggut independensi KPK 
dan meletakannya berada di bawah cabang kekuasaan yang lainnya.

Tuntutan dalam membentuk lembaga antikorupsi yang independen 
dan kuat tidak terlepas kaitannya dengan posisi lembaga tersebut 
dalam struktur ketatanegaraan. Lembaga anti korupsi yang 
berada di bawah subordinat pemerintah akan cenderung tidak 
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independen dan tidak profesional sehingga tidak pernah maksimal 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi seharusnya 
dihindarkan dari terjadinya konflik kepentingan sekecil apapun 
potensinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan 
demikian, peran lembaga anti korupsi akan lebih efektif apabila 
ditempatkan untuk dapat berdiri sendiri, bersifat independen, serta 
terhindar dari campur tangan kekuasaan manapun (Ginting, 2014).

Tergerusnya independensi KPK dapat dilihat dengan terbitnya 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ 
Pelaksana Dewan Pengawas KPK dan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK 
menjadi Pegawai ASN. Hal tersebut menunjukkan bahwa cabang 
kekuasaan lain seperti eksekutif dapat menginterupsi gerak KPK 
dengan mengatur administrasi internal dan dapat mempengaruhi 
proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tercerabutnya 
independensi lembaga antirasuah merupakan akar masalah di dalam 
tubuh KPK saat ini.

Kedua, perubahan status dari pegawai KPK. UU KPK mengatur 
bahwa seluruh pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut 
bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UU KPK yang memberikan 
KPK kemandirian untuk mengatur sistem kepegawaiannya sendiri 
sebagai bentuk independensi dalam membangun SDM dan 
personalia dalam tubuh KPK.

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen 
adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia 
yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan 
oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini, pengelolaan 
kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan 
ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan 
status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur 
Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus 
berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara (Yulianto, 2020).

Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan 
independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu 
pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan 
pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkar kekuasaan 
akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih 
mutasi dan rotasi. Kemudahan pemerintah untuk dapat mengubah 
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komposisi pegawai KPK dapat menjadi alat untuk menggerus 
integritas dari dalam.

Ketiga, tidak efektifnya keberadaan dan kinerja Dewan Pengawas. 
Permasalahan muncul karena Dewan Pengawas yang dipilih dan 
dibentuk oleh DPR atas usulan Presiden berpotensi memunculkan 
conflict of  interest dalam melakukan kontrol karena akan rentan 
untuk dipengaruhi dan mempersulit KPK dalam melakukan 
penyadapan. Selain itu, penggeledahan yang sebelumnya dilakukan 
dengan izin dari pengadilan serta keistimewaan yang dimiliki oleh 
KPK dalam hal penyitaan yang dapat dilakukan tanpa adanya izin 
dari pengadilan tergantikan dan harus mendapatkan izin dari dewan 
pengawas.

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-
XVII/2019 mengabulkan permohonan uji materi terkait Pasal 
12B ayat (1) UU KPK mengenai izin tertulis Dewan Pengawas 
KPK dalam proses penyadapan, namun hal tersebut tetap tidak 
menghapus masalah yang pernah ditimbulkan oleh undang-undang 
ini. Pasalnya, ketentuan tersebut telah dijalankan lebih dari satu 
tahun, dan terdapat persoalan dalam proses penegakan hukum 
tindak pidana korupsi.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah dugaan bocornya 
informasi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor 
PT. Jhonlin Baratama pada 9 April 2021 dan berakhir dengan 
kegagalan. Kantor yang berlokasi di Batulicin, Kalimantan Selatan 
itu kosong begitu tim penyidik sampai ke sana. Dokumen dari kantor 
perusahaan batu bara itu diduga telah dipindahkan menggunakan 
truk. Penggeledahan dilakukan KPK di PT Jhonlin dalam penyidikan 
kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian 
Keuangan (tempo.co.id, 30 April 2021). Panjangnya birokrasi yang 
harus ditempuh oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan 
mengakibatkan lebih banyak orang yang mengetahui rencana 
operasi tersebut dan berakhir dengan kebocoran informasi.

Luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK 
dapat menjadi batu penghalang bagi efektivitas kinerja KPK. Hal 
ini terjadi karena ketentuan tentang Dewan Pengawas dalam UU 
KPK tidak dijelaskan secara rigid. Hal tersebut membuat kedudukan 
dewan pengawas yang idealnya hanya memberikan masukan dan 
mengawasi kinerja internal KPK menjadi lebih besar, bahkan melebihi 
pimpinan lembaga tersebut.

Hukum



Update Indonesia — Volume XV, No.5 – Mei 2021 24

Membangun Harapan Pemberantasan Korupsi

Revisi terhadap UU KPK telah menunjukkan dampak buruknya. 
Mengeroposnya integritas pegawai hingga internal kelembagaan 
secara langsung akan berdampak pada upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak 
pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK harus diselamatkan 
dengan melakukan beberapa langkah strategis.

Diawali dengan dilakukannya pengujian (toetsing/review) undang-
undang tersebut. Saat ini yang sedang bergulir adalah pengujian UU 
KPK yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (judicial review). 
Jika langkah ini tidak berhasil, maka yang dapat dilakukan adalah 
mendorong dilakukannya legislative review oleh DPR. Masyarakat 
dapat memberikan masukan perubahan melalui ruang partisipasi 
publik yang dibuka oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih jauh, inti dari independensi bagi KPK adalah kemampuannya 
untuk berperilaku objektif dan tidak berpihak dalam menjalankan 
tugas pokok serta fungsinya dalam proses penegakan hukum tindak 
pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar proses 
penegakan hukum tidak diintervensi oleh kepentingan kelompok 
orang tertentu. Oleh karena itu, DPR bersama dengan pemerintah 
harus menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan 
korupsi dengan melepaskan lembaga antirasuah tersebut dari 
cabang kekuasaan eksekutif. 

Terakhir, penataan kelembagaan KPK harus kembali dilakukan. 
Sebagai mesin penggerak kelembagaan, pegawai KPK memiliki 
peran sentral dalam menjaga independensi lembaga. Oleh karena 
itu, mengembalikan proses rekrutmen secara mandiri hingga status 
pegawai harus menjadi hal yang harus diprioritaskan untuk kembali 
memperkuat kelembagaan KPK.

 - Hemi Lavour Febrinandez -

Hukum

Lapuknya kelembagaan 
KPK tidak terlepas 
dari mengeroposnya 
integritas dan 
independensi orang-
orang yang ada di 
dalamnya. Penataan 
internal kelembagaan 
dibutuhkan untuk 
kembali memperkuat 
komitmen dan upaya 
pemberantasan korupsi 
di Indonesia. Oleh 
karena itu, gerakan 
bersama harus kembali 
digalang untuk 
menghentikan laju 
KPK menyongsong 
senjakala.



Update Indonesia — Volume XV, No.5 – Mei 2021 25

Memahami Kembali Korupsi Sektor Publik, 

Bagaimana Menekannya?

               

Tulisan ini dimulai dengan ingatan akan Hari Reformasi Nasional 
yang jatuh pada tanggal 21 Mei. Sejak bergulirnya era reformasi di 
Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998, berbagai perubahan 
mulai dijalankan oleh pemerintah. Reformasi kelembagaan yang 
mewujud di berbagai program berupaya menekan kasus tindak pidana 
korupsi  yang menggerogoti sektor publik. Namun, memasuki bulan 
peringatan Reformasi Nasional, sederet kasus korupsi terdeteksi 
dan terungkap bak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 
entah kapan akan berakhir. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan dan 
mengungkap sejumlah kasus yang terjadi baik di level daerah 
maupun pusat. Korupsi telah menyebabkan Indonesia mengalami 
kerugian yang terlampau besar, apalagi di masa pandemi COVID-19. 
Tak hanya membawa kerugian keuangan terhadap negara, roda 
pelayanan publik pun otomatis terganggu akibat perilaku korup para 
pejabat, apalagi jika pejabat yang tertangkap memiliki posisi strategis 
dalam suatu lingkup pemerintahan. 

Apa itu Korupsi Sektor Publik?

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah 
dijelaskan dalam 13 butir pasal di Undang-Undang (UU) Nomor 31 
Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi 
dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi 
yang dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu: kerugian keuangan 
negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 
perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, 
serta gratifikasi (KPK, 2006). Bentuk/jenis tindak pidana korupsi 
berdasarkan pengelompokan tersebut, yaitu: korupsi yang terkait 
dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan 
dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan 
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
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Andvig et al. (2000) menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik 
dasar korupsi. Pertama, suap (bribery), yaitu pembayaran dalam 
bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam 
hubungan korupsi. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang 
dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan 
keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan. 
Kedua, penggelapan (embezzlement), terjadi ketika pejabat 
pemerintah menyalahgunakan sumber daya publik untuk ia kelola 
atas nama masyarakat.

Ketiga, penipuan (fraud) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan 
jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Biasanya diikuti dengan 
manipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi. Keempat, 
pemerasan (extortion) adalah sumber daya yang diekstraksi 
dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Kelima, 
favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau 
politisi yang memiliki akses sumber daya negara dan kekuasaan untuk 
memutuskan pendistribusiannya. Mewujud juga dalam bentuk 
perlakukan pejabat yang memberikan perlakuan istimewa kepada 
kelompok tertentu. Keenam, nepotisme adalah bentuk khusus dari 
favoritisme mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau 
persahabatan. Dalam praktiknya di sektor publik, untuk melancarkan 
suatu tujuan atau menyembunyikan tindak kejahatan korupsi akan 
ada pihak yang disuap dan menyuap yang jelas-jelas menyalahi etika 
publik.

Melihat situasi di Indonesia, sejumlah efek domino di pelayanan 
sektor publik terjadi akibat korupsi. Misalnya, tidak maksimalnya 
pembangunan infrastruktur publik. Dalam kejadian tersebut, alih-
alih memiliki keinginan untuk menyediakan infratruktur yang 
berkualitas dan terbaik bagi masyarakat, justru biaya yang ada 
ditekan serendah mungkin untuk masuk ke kantong pribadi pejabat 
yang bertugas. Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 
(Ditkrimsus Polda) Lampung mengungkap kasus dugaan korupsi 
pembangunan jalan yang merugikan negara hingga mencapai Rp65 
miliar pada tanggal 12 April lalu (regional.kompas.com, 12/04). 
Direktur Ditkrimsus Polda Lampung, Komisaris Besar Mestron 
Siboro mengatakan, kasus dugaan korupsi itu melibatkan PT Usaha 
Remaja Mandiri (PT URM). Mestron menambahkan, berdasarkan 
estimasi sementara dari hasil penyidikan, diketahui kerugian negara 
mencapai Rp65 miliar.
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Refleksi dan Strategi

Korupsi jelas sangat mencoreng keberadaan birokrasi yang 
pada kenyataannya bertujuan dalam agenda besar untuk 
menyejahterahkan publik. Adanya pihak tertentu yang terlibat 
dalam praktik kotor tersebut secara perlahan menurunkan 
kredibilitas birokrasi. Pemimpin yang tampak baik pun terus dikikis. 
Sedangkan hukum masih longgar untuk membuat para pejabat 
korup jera. Di era reformasi, yang mana pemerintah makin gencar 
dalam menyuarakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good 
governance), nyatanya tak diikuti dengan komitmen sungguh-
sungguh para pejabat publik yang terlibat. Dalam rangka peringatan 
Hari Reformasi Nasional bulan ini, integritas para pelayan publik 
pun kian dipertanyakan, apalagi di masa pandemi. 

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, 
Sumatra Utara menetapkan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) Sadabuan sebagai tersangka dalam kasus dugaan 
korupsi terhadap pemotongan insentif COVID-19 untuk tenaga 
kesehatan (nakes) (sumut.inews.id, 09/03). Penyidik juga 
menetapkan pengelola dana bantuan operasional kesehatan 
(BOK) Puskesmas tersebut sebagai tersangka. Kepala Kejari 
Padangsisimpuan Hendry Silitonga mengatakan, penetapan kedua 
tersangka dilakukan penyidik setelah memeriksa 62 saksi. Hasil 
penyelidikan menyatakan bahwa mereka memalsukan tanda tangan 
mulai dari laporan Surat Pemberitahuan (SPT)  hingga penerima 
anggaran yang fiktif. 

Pada dasarnya, sejumlah strategi masih harus terus diupayakan untuk 
menekan korupsi sektor publik. Pertama, dapat dilakukan dengan 
melakukan perluasan kerjasama KPK dengan seluruh sektor publik 
untuk pemanfaatan sistem Whistleblowing (WBS). Pada tanggal 2 
Maret lalu, KPK bersama 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
menandatangani kerjasama penanganan pengaduan tersebut (kpk.
go.id, 02/03). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong 
penggunaan WBS sebagai alat dalam mendeteksi korupsi. Menurut 
Ketua KPK, Firli Bahuri, adanya kerjasama tersebut diharapkan 
dapat mengoptimalkan WBS pada kementerian/lembaga (K/L), 
pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Masih dalam  artikel tersebut, menurut Menteri BUMN, Erick 
Thohir, penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan wujud 
upaya transparansi dan transformasi dalam pengelolaan BUMN 
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yang profesional. Upaya ini pun layak untuk didukung, karena adanya 
komitmen kerjasama yang dimulai dalam tubuh sektor publik secara 
perlahan akan menumbuhkan iklim integritas anti-korupsi. Hal ini 
tentunya juga perlu diikuti dengan perilaku jujur dan komitmen para 
pegawai KPK dalam menjalankan peranannya. Selain itu, upaya ini 
juga perlu diperkuat dengan peranan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan sebaik-baiknya 
bagi pengadu/whistleblower. 

Kedua, menggencarkan penegakan prinsip transparansi. Transparansi 
merupkan kunci menumbuhkan kepercayaan publik. Transparansi 
dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka dan kepatuhan mereka untuk 
menjalankannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pada intinya, transparansi merupakan prinsip universal yang 
sangat membantu penanggulangan korupsi. Adanya transparansi 
juga diharapkan dapat mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah. 

Mendorong upaya transparansi, pemanfaatan e-government harus 
terus ditingkatkan. Baru-baru ini, KPK meluncurkan aplikasi Jaringan 
Pencegahan Korupsi atau yang dikenal dengan JAGA (itjen.kemkes.
go.id, 03/05). Aplikasi JAGA adalah salah satu platform yang 
dimiliki KPK untuk dapat memudahkan masyarakat melaporkan 
permasalahan dalam penanganan COVID-19 dengan berkolaborasi 
dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Deputi Bidang 
Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.Aplikasi 
JAGA ini menyediakan literasi untuk masyarakat berupa infografis 
tentang prosedur penanganan, insentif dan santunan tenaga 
kesehatan, vaksinasi, serta klaim rumah sakit dalam bentuk panduan 
dan format tanya jawab beberapa topik yang sering ditanyakan 
atau Frequently Asked Question (FAQ). Aplikasi ini juga membuka 
kanal terkait keluhan masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti 
langsung oleh dinas kesehatan (Dinkes) setempat dan Kemenkes 
dengan koordinasi dan monitoring dari KPK.

Mengingat situasi yang dapat semakin buruk, peringatan hari 
Reformasi Nasional harus menjadi momentum bangkitnya gerakan 
masif dalam pencegahan dan pemberantasan di sektor publik 
Indonesia. Upaya ini memerlukan kerja bersama karena bukanlah 
hal yang mudah, apalagi melihat posisi KPK yang makin dilemahkan. 
Untuk mengubah situasi Indonesia yang korup, sektor publik harus 
sungguh-sungguh berbenah. Potensi Indonesia teramat besar, 
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perlahan lepas dari belenggu korupsi akan membawa negeri ini 
berjaya di tengah arus globalisasi yang kian deras.

- Vunny Wijaya -

Di masa pandemi, 
sederet kasus korupsi 
terus menjangkiti 
Indonesia. Pemimpin 
yang tampak baik 
pun terus dikikis. 
Peringatan Hari 
Reformasi Nasional 
harus menjadi 
momentum bangkitnya 
gerakan masif 
dalam pencegahan 
dan pemberantasan 
di sektor publik 
Indonesia.
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23 Tahun Reformasi dan Buramnya Nasib Penyelesaian 
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 

  

Setiap memasuki bulan Mei, memori bangsa ini dihadapkan dengan 
sebuah peristiwa sejarah yang terjadi dua puluh tiga tahun yang lalu. 
Kala itu, Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto yang telah berkuasa selama 
32 tahun mengundurkan diri dari kursi Presiden. Soeharto mundur 
setelah menguatnya tuntutan reformasi dari mahasiswa serta aktivis 
pro demokrasi yang dilakukan selama berbulan-bulan. Reformasi 
menjadi semacam kata azimat ketika itu untuk membawa Indonesia 
keluar dari krisis ekonomi dan politik. Orde Reformasi pun akhirnya 
bergulir menggantikan tatanan Orde Baru yang sarat akan Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi, perjalanan pergantian 
kekuasaan bukan tanpa korban jiwa. 

Beberapa pekan sebelum pidato pengunduran diri Soeharto, terjadi 
peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di 
Jakarta dan sejumlah kota. Hal ini dipicu oleh tertembaknya empat 
mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Berdasarkan 
laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Kerusuhan 
Mei 1998, ditemukan perbedaan jumlah korban meninggal dunia 
dan luka-luka yang di dapatkan dari beberapa sumber. Misalnya saja, 
berdasarkan data Tim Relawan untuk Kemanusian (TRUK), di DKI 
Jakarta ditemukan sebanyak 1190 orang terbakar, 27 orang terkena 
senjata/dan lainnya, 91 luka-luka. Berdasarkan data Kepolisian 
Daerah (Polda) Metro Jaya, ditemukan 451 orang meninggal, korban 
luka-luka tidak tercatat (Komnas Perempuan, 1999).

Masih dalam Laporan TGPF, berdasarkan data Komando Daerah 
Militer (Kodam) Jaya ditemukan 463 orang meninggal termasuk 
aparat keamanan dan 69 orang luka-luka.  Sementara itu, 
berdasarkan data Pemerintah Daerah DKI Jakarta ditemukan 
288 orang  meninggal dunia dan 101 luka-luka. Di kota-kota selain 
Jakarta, temuan angka korban juga bervariasi. Berdasarkan data 
Polri, 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang 
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luka bakar. Berdasarkan data Tim Relawan, 33 meninggal dunia, 
dan 74 luka-luka.

Selain itu, TGPF juga menemukan adanya kekerasan seksual 
pada kerusuhan Mei 1998. Meskipun korban kekerasan seksual 
tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar 
kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita 
oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun 
bersifat lintas kelas sosial. 

Melihat laporan tersebut, tak ayal kerusuhan Mei 1998 menjadi 
salah satu peristiwa suram bangsa ini. Terjadi pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. 

Perkembangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM 

Penyelesaian kasus kerusuhan 1998 hingga saat ini belum 
menemukan perkembangan berarti. Hal yang sama terjadi untuk 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di masa 
lalu, seperti tragedi 1965, penembakan misterius era 1980, peristiwa 
Talangsari, penghilangan orang secara paksa jelang reformasi, 
peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. 

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung hukum 
yang menyatakan penyelesaian kasus HAM berat dapat dilakukan 
melalui jalur pengadilan Ad Hoc, seperti diamanatkan di Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. Sayangnya, setelah melewati pergantian beberapa kali 
pemerintahan di era Reformasi, hal ini urung terlaksana. Alasannya, 
berkas penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) 
HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tidak 
memenuhi syarat penyidikan.

Lambannya kinerja Kejaksaan Agung disoroti oleh Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). Jokowi meminta Kejaksaan menuntaskan kasus 
pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Hal ini   
kemudian   direspon oleh Jaksa Agung dengan membuat tim khusus 
penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat atau Timsus HAM 
(liputan6.com, 30/12/2020). 

Namun, dibentuknya tim tersebut pun tidak membawa perubahan 
bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono, mengatakan 
tidak ada kasus-kasus yang bisa ditindaklanjuti melalui jalur yudisial 
sebab Komnas HAM tidak memenuhi petunjuk yang diberikan dari 
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Kejagung, baik syarat formil maupun materil. Bahkan,  Koordinator 
Timsus HAM yang juga Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
Berat Kejaksaan Agung, Yuspar mengusulkan kepada pemerintah 
untuk menyelesaikan melalui jalur non-yudisial (mediaindonesia.
com, 4/5). Berdasarkan pernyataan-pernyataan Timsus di atas, 
maka penyelesaian melalui jalur yudisial masih berjalan di tempat. 

Selanjutnya, selain melalui jalur yudisial atau pengadilan HAM, 
penyelesaian pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui jalur 
non yudisial atau di luar pengadilan. Penyelesaian pelanggaran 
HAM di luar pengadilan dilakukan dengan rekonsiliasi. 

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 
tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). 
Namun, sebelum UU ini dijalankan penuh, pada 2006 Mahkamah 
Konstitusi (MK) membatalkannya dalam sidang, karena dinilai 
bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU KKR terekam 
dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/
PUUIV/2006. Menurut putusan tersebut, pembatalan UU KKR 
dilakukan berdasarkan hasil uji materi terhadap sejumlah pasal yang 
termuat dalam produk legislasi tersebut (indonesia.go.id, 16/ 12/ 
2019).

Uji materi UU KKR dilayangkan pada 28 Maret 2006 oleh delapan 
orang yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Imparsial, 
Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65, Lembaga Perjuangan 
Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, dan korban penculikan 
aktivis serta korban peristiwa 65 (indonesia.go.id, 16/ 12/ 2019). 

Dengan dibatalkannya UU KKR tersebut, maka penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM dengan jalur non yudisial pun mengalami jalan 
buntu. Walaupun demikian, hingga saat ini Pemerintahan Jokowi 
mencoba menawarkan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan 
mengedepankan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM berat.

Tawaran-tawaran Penyelesaian Non-Yudisial

Berlarut-larutnya proses penyelesaian kasus HAM melalui jalur 
pengadilan direspon oleh Pemerintahan Jokowi sejak periodenya 
yang pertama. Awalnya, pada tahun 2015, Jokowi mewacanakan 
untuk membentuk Komite Rekonsiliasi. 
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Komite ini terdiri dari lintas lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, 
TNI, Badan Intelejen Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, 
serta Komnas HAM. Namun, Komite Rekonsiliasi tidak berjalan. 
Selanjutnya, pada tahun 2016, Pemerintahan Jokowi mencoba 
membuat Dewan Kerukunan Nasional (DKN), yang salah satu 
tugasnya  adalah menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa 
lalu (kompas.com, 5/6/2018). 

Kemudian, yang terbaru di tahun 2021 ini, Pemerintahan Jokowi 
mencoba membuat draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Unit 
Kerja Presiden Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat 
(UKP-PPHB). Perpres tersebut nantinya akan menjadi payung 
hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat 
melalui mekanisme di luar peradilan. 

Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin 
Abdi menyebut Rancangan Perpres UKP-PPHB dapat menjadi 
kebijakan pemerintah yang optimal dalam melakukan penanganan 
dugaan pelanggaran HAM berat yang fokus pada pemulihan 
terhadap keluarga korban maupun masyarakat terdampak (kompas.
com, 8/4).

Penolakan Penyelesaian Non-Yudisial

Tawaran-tawaran Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan 
pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses rekonsiliasi selalu 
bertolak belakang dengan tuntutan para pegiat HAM maupun oleh 
keluarga korban, termasuk dalam wacana pembuatan Perpres UKP-
PPHB. Mereka beralasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
harus di dahului oleh penyelesaian jalur yudisial atau pengadilan. 

Bahkan, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional (Komnas) HAM 
Amiruddin menyebut kalau Perpres tentang Pemulihan Korban 
Pelanggaran HAM Berat justru tidak memadai. Menurutnya, 
perpres tersebut tidak memenuhi syarat penanganan pelanggaran 
HAM berat di masa lalu. Syarat-syarat tersebut, pertama sekali, 
ialah kebenaran harus diketahui. Setiap kebijakan untuk menangani 
pelanggaran HAM di masa lalu perlu didasari oleh pengetahuan 
sepenuhnya tentang kebenaran yang terjadi. Kedua, kebenaran 
mesti lengkap. Artinya sifat dan luasnya pelanggaran harus 
diungkap. Ketiga, kebenaran harus dinyatakan secara resmi dan 
diungkap secara terbuka. Mesti diketahui oleh publik proses dan 
hasil pengungkapannya. Itu semua dilaksanakan oleh lembaga resmi. 
Keempat, tidak boleh menyimpangi norma HAM yang berlaku 
secara internasional (suara.com, 21/4).
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Sejalan dengan Amiruddin, Direktur Eksekutif Amnesty 
International Usman Hamid menilai, jika tak ada pengungkapan, 
pengakuan kesalahan, dan pertanggungjawaban pelaku, hal tersebut 
bukanlah sebuah rekonsiliasi dalam penanganan kasus pelanggaran 
HAM berat (kompas.com, 12/4).

Selanjutnya, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyatakan dalam draft Rancangan 
Peraturan Presiden tentang UKP-PPHB disebutkan bahwa unit 
ini nantinya akan melakukan penanganan HAM berat melalui 
mekanisme non yudisial. Padahal, LPSK dan Komnas HAM juga 
sudah menjalankan penanganan   terkait  dengan pemenuhan hak 
korban (kompas.com, 8/4). 

Selain itu Hasto juga mempertanyakan penanganan pemulihan pada 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Sebab dalam Rancangan 
Perpres tersebut, LPSK disebut melakukan penanganan berdasarkan 
rekomendasi UKP-PPHB, karena sementara ini dalam prakteknya 
LPSK merujuk pada rekomendasi dari Komnas HAM. Hasto juga 
meminta Rancangan Perpres tentang pembentukan UKP-PPHB 
lebih tegas dalam menentukan antara pemulihan korban dan 
rekonsiliasi (kompas.com, 8/4).

Penutup

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum 
mendapatkan titik terang hingga saat ini. Di satu sisi, penyelesaian 
melalui jalur yudisial tetap berjalan di tempat. Di sisi lain, tawaran 
dengan penyelesaian di luar pengadilan atau non yudisial melalui 
rekonsiliasi dianggap kurang memenuhi aspek keadilan bagi para 
korban. 

Karena idealnya, rekonsiliasi harus di dahului oleh pengungkapan 
kebenaran dan kepastian hukum dari para pelaku. Mendahulukan 
proses rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan kepastian 
hukum sama saja memaksakan para keluarga korban untuk 
melupakan pelanggaran HAM berat yang menimpa keluarga 
mereka. 

Padahal, rekonsiliasi diharapkan menyembuhkan luka para korban, 
perbaikan ketidakadilan masa lalu dan membangun hubungan non-
kekerasan antara individu dengan negara dimasa depan (IDEA, 
2003). 
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Oleh karena itu, memperhatikan persoalan diatas, terdapat 
beberapa hal yang patut dicatat. Pertama, mendorong Pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap berkomitmen 
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan 
jalur pengadilan, Hal ini sesuai mandat UU  Nomor 26 Tahun 2000 
untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Penyelesaian dengan 
jalur pengadilan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam 
kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, mendorong Kejaksaan Agung bersama Komnas HAM untuk 
bekerja sama secara profesional menyelesaikan berkas penyidikan 
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Ketiga, penyelesaian di luar pengadilan harus didahului dengan 
mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran HAM berat masa 
lalu. Pengungkapan kebenaran yang dilakukan secara transparan 
kepada publik. Pemerintah harus mengungkap kronologis hingga 
pelaku yang dianggap bertanggung jawab terkait peristiwa 
pelanggaran HAM tersebut.  

Keempat, pengungkapan kasus pelanggaran HAM harus diberikan 
ruang dalam dokumen sejarah perjalanan bangsa agar kasus 
pelanggaran HAM tidak menjadi hal yang tabu dan tertutup. Hal 
ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintahan di masa yang akan 
datang bahwa pernah terjadi kekeliruan negara di masa lalu. 

Kelima, proses rekonsiliasi juga harus memfasilitasi korban agar 
melewati fase menerima kenyataan hingga memaafkan pelaku 
pelanggar HAM. 

- Arfianto Purbolaksono -

Penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM 
berat masa lalu 
belum mendapatkan 
titik terang hingga 
saat ini. Di satu sisi, 
penyelesaian melalui 
jalur yudisial tetap 
berjalan di tempat. 
Di sisi lain, tawaran 
dengan penyelesaian di 
luar pengadilan atau 
non yudisial melalui 
rekonsiliasi dianggap 
kurang memenuhi aspek 
keadilan bagi para 
korban.
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Menilik Pembentukan Kemendikbud-Ristek dan BRIN, Dapatkah 
Menjadi Babak Baru Perkembangan Riset Nasional?

  
 

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI pada 
Jumat, 9 April lalu telah menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/
Pres/03/2021 tentang penggabungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek). Persetujuan itu juga menyangkut ditetapkannya 
pembentukan Kementerian Investasi. Sebagai kelanjutannya, pada 
28 April lalu, Menteri Kemendikbud Nadiem Makarim resmi dilantik 
untuk menjadi Menteri Kemendikbud-Ristek. 

Latar Belakang Penggabungan 

Memperhatikan isi Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/
Pres/03/2021 dinyatakan bahwa pemerintah akan membentuk 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) demi menjalankan 
ketentuan yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan bahwa 
penggabungan mempertimbangkan bahwa sebagian besar tugas 
dan fungsi Kemenristek akan dilaksanakan BRIN sehingga dipandang 
perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek 
dengan Kemendikbud.

Menurut Nadiem, penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek 
menjadi kabar gembira bagi perguruan tinggi karena sejumlah 
alasan (detik.com, 28/04). Pertama, harapan akan meningkatnya 
kualitas dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia. Nadiem 
menyampaikan bahwa ia akan menjalin kerjasama dengan BRIN 
untuk mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi. Ia berharap 
kalangan akademisi bisa melahirkan penelitian-penelitian sebanyak 
mungkin. Pengembangan itu akan dilakukan melalui program-
program dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 
Kedua, adanya penggabungan diharapkan akan memudahkan 
koordinasi universitas dengan pemerintah. 
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Dengan penetapan ini juga, BRIN telah resmi berdiri sendiri. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan 
Riset dan Inovasi Nasional, dalam bab VI menyebutkan bahwa 
status kelembagaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) akan dilebur ke dalam BRIN. Namun, 
peleburan sesuai rencana baru akan terlaksana dalam dua tahun 
lagi. Dengan kata lain, pembentukan Kemendikbud-Ristek barulah 
sebatas penamaan atau nomenklatur, lantaran penataan lembaga 
baru akan direalisasikan dua tahun lagi. Langkah penggabungan ini 
pun perlu ditilik lebih lanjut.

Mengamati Situasi Riset Nasional dan Belajar dari Korea 
Selatan

Jika melihat situasi riset sektor publik di Indonesia, pada dasarnya, 
dukungan anggaran menjadi salah satu tantangan yang terus 
dihadapi para peneliti atau lembaga secara lebih luas. Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) (2021) menyatakan bahwa anggaran 
riset dan pengembangan (Research & Development/R&D) Indonesia 
paling rendah di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN). Pada 2019 dan 2020, proporsi dana riset hanya 0,31 
persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, berbagai 
studi menunjukkan bahwa kenaikan anggaran R&D suatu negara 
mendorong naiknya angka pertumbuhan PDB.

Menurut Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah 
Akbar, berbagai studi menunjukkan bahwa kenaikan anggaran 
R&D suatu negara mendorong naiknya angka pertumbuhan 
PDB (nasional.kontan.co.id, 04/05). Menurut Bahrullah, salah 
satu negara yang memberikan dukungan terbesar terhadap dana 
penelitian dan pengembangan adalah Korea Selatan (Korsel), yang 
mencapai proporsi 4,35 persen dari PDB. Namun, memang tidak 
sekadar menitikberatkan pada besaran anggaran, menurut Wahyudi 
Wibowo, adanya kebijakan  reformasi mekanisme insentif perguruan 
tinggi, pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung, dan 
pengembangan kompetensi riset mendorong sistem kerjasama 
tripartit antara pemerintah, kalangan industri dan perguruan tinggi 
juga menjadi kunci keberhasilan Korsel (brin.go.id, 03/02/2012).

Secara lebih lanjut, pertama, kebijakan  reformasi mekanisme 
insentif perguruan tinggi telah dimulai tahun 1994. Saat itu 
pemerintah Korsel mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 
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kegiatan pendidikan tinggi. Evaluasi tersebut meliputi manajemen 
inovasi universitas, kualitas pendidikan, kapasitas tenaga pendidik, 
sistem pendukung mahasiswa, infrastruktur, kemitraan universitas-
industri, dan pengembangan spesialisasi strategis. Sejalan dengan 
evaluasi ini pemerintah menyediakan berbagai program insentif 
bagi kegiatan R&D dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM) universitas. Reformasi juga dilakukan terhadap sistem 
evaluasi kapasitas tenaga pengajar di universitas. Sistem evaluasi 
ini menyoroti jumlah dana penelitian, paten dan kerjasama dengan 
perusahaan. Integrasi pengembangan riset universitas dengan 
kebijakan industri nasional juga mulai dilakukan.

Kedua, kebijakan pembangunan sistem dan infrastuktur pendukung 
meliputi pembangunan wilayah industri yang terintegrasi dengan 
pengembangan SDM industri. Kebijakan ini dilakukan di bawah 
National Research Council of Science & Technology yang berdiri 
di tahun 1999. Badan ini merupakan institusi tertinggi dalam 
perencanaan dan pengembangan teknologi strategis di tingkat 
nasional yang dipimpin langsung oleh presiden. Dengan demikian 
pembangunan sistem dan infrastruktur pengembangan teknologi 
dapat berjalan selaras dengan strategi dan kebijakan industri 
nasional. 

Ketiga, kebijakan pengembangan kompetensi riset bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi akademik di bidang pendidikan dan 
penelitian. Salah satu bentuknya adalah dengan mengevaluasi jumlah 
artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Science Citation Index (SCI) 
dan kerjasama institusional antara universitas dan perusahaan. 
Selain itu, sejumlah proyek dilakukan untuk menciptakan sinergi 
antara pengembangan spesialisasi kompetensi universitas dengan 
kebutuhan industri-industri yang berkembang di wilayahnya.

Selain itu, perkembangan riset di Korsel juga dibarengi dengan 
inovasi teknologi dan arah kebijakan nasional yang jelas dibawah 
komando Ministry of Science & Technology yang didukung dengan 
keberadaan  National Research Council of Science & Technology. 
Hal ini pun juga membenarkan pandangan yang mana riset dan 
inovasi merupakan syarat utama meningkatkan produktivitas dan 
daya saing bangsa (lipi.go.id, 19/09/2016), sebagaimana tampak 
dalam perkembangan dan kemajuan Korsel saat ini. Di negara ini 
pun kontribusi swasta dalam struktur pendanaan penelitian juga 
tengah mencapai 80 persen dan pemerintah hanya 20 persennya 
saja (Kemenristek, 2020).

Sosial



Update Indonesia — Volume XV, No.5 – Mei 2021 39

Kembali pada pembentukan Kemendikbud-Ristek, situasi riset 
di Indonesia, apalagi terkait sektor industri menjadi salah satu isu 
utama pembentukan tersebut. Mantan Menteri Ristek, Bambang 
Brodjonegoro mengatakan, sektor swasta (dunia industri) di 
Indonesia masih memandang unit R&D sebagai sebuah kemewahan 
sehingga dianggap bukan sesuatu yang harus dan penting, 
berbeda dengan Korsel yang menganggap unit R&D sebagai 
pengarusutamaan (beritasatu.com, 26/02/2020). Masih dalam 
artikel tersebut, Bambang juga mengingatkan bahwa perguruan 
tinggi sebaiknya tidak alergi menggandeng dan membangun sinergi 
riset dengan dunia usaha atau industri. 

Dapat Menjadi Babak Baru, Langkah Prioritas

Jika mengamati pernyataan Bambang, adanya pembentukan 
Kemendikbud-Ristek sangat relevan dengan situasi dan arah riset 
pendidikan tinggi. Sebagaimana harapan yang disampaikan pula 
oleh Nadiem. Dengan kata lain pembentukan Kemendikbud-
Ristek dapat menjadi babak baru perkembangan riset, namun, 
diiringi dengan adanya sejumlah langkah prioritas berikut. Sebagian 
langkah prioritas ini tidak terlepas dari keberhasilan Korsel dalam 
menciptakan iklim riset dan inovasi hingga melesat menjadi kekuatan 
ekonomi utama dunia.

Pertama, Kemendikbud-Ristek perlu melakukan identifikasi 
kembali dan memperluas kolaborasi riset dengan sektor swasta 
khususnya industri. Sebagaimana dilakukan Korsel, upaya ini juga 
perlu dilakukan seiring dengan  kebijakan industri nasional. Namun, 
upaya ini perlu dilakukan tanpa mengganggu program utama 
Kemendikbud-Ristek dalam memberikan kualitas pendidikan yang 
lebih baik untuk menciptakan SDM unggul yang memiliki daya 
saing tinggi. Saat ini adanya Kampus Merdeka telah seiring dengan 
program baru Kemendikbud-Ristek. Namun, pelaksanan program 
ini perlu diiringi dengan pengawasan yang baik.

Inisiatif sektor swasta untuk mendukung program ini juga menjadi 
poin penting. Baru-baru ini, perusahaan asal Surabaya Utomodeck 
Group yang bergerak dalam energi terbarukan SolarRUV turut 
andil merealisasikan program Kampus Merdeka (news.detik.com, 
04/05). Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of 
Understanding (MoU) dengan Universitas Surabaya (UBAYA) 
dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut Pemilik 
Utomodeck Group, Darmawan Utomo, program Kampus Merdeka 
itu bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai 
keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. MoU ini juga 
berupa dukungan akan berdirinya Pusat Studi Energi Terbarukan 
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(PSET) UBAYA. Inisiatif seperti ini tentunya sangat dinantikan. 
Hal ini mengingat bahwa upaya untuk mendongkrak kondisi riset 
nasional saat ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah 
tidak akan mampu melakukannya sendiri, apalagi di masa krisis 
karena pandemi saat ini. 

Kedua, insentif bagi unit R&D. Melihat situasi yang ada, pemerintah 
telah banyak mengucurkan program hibah penelitian bagi pendidikan 
tinggi. Namun, upaya ini perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan 
sektor strategis seperti klaster industri dan klaster-klaster lainnya. 
Sedangkan, insentif bagi unit R&D sektor swasta, terealisasi dalam  
kebijakan super deduction tax. Dalam kebijakan ini, insentif pajak 
diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam program 
pendidikan vokasi, meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan 
untuk menghasilkan inovasi. 

Mengingat belum semua sektor swasta memahami pentingnya 
keberadaan unit R&D dan memiliki pendaanan yang cukup, 
pemerintah bersama bersama sektor swasta lain yang telah 
memiliki unit R&D memiliki peran signifikan untuk mendorong 
hal ini. Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan perencanaan 
pembangunan unit R&D dan mekanisme kinerja serta menjaga 
keberlanjutannya. Bagi sektor swasta yang belum memiliki unit 
R&D atau ingin mengembangkan R&D-nya, pemerintah dapat 
memfasilitasi kerjasama unit R&D dengan pendidikan tinggi yang 
sudah memiliki unit R&D. Unit R&D dalam pendidikan tinggi 
adakalanya juga berbentuk klaster riset dengan topik-topik tertentu. 
Klaster riset tersebut diharapkan dapat mempermudah sektor 
swasta untuk bekerjasama sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada intinya,  Kemendikbud-Ristek   perlu  segera  
mempertimbangkan dan merumuskan langkah strategis, agar 
kinerjanya benar-benar efektif. Dengan fokus pada peningkatan 
kolaborasi riset pendidikan tinggi dengan  sektor swasta khususnya 
industri, kolaborasi sektor swasta dengan pemerintah diharapkan 
dapat semakin luas. Pemerintah, baik sektor pendidikan serta BRIN 
harus memiliki komitmen tata kelola yang baik (good governance). 
Selain berfokus pada pengelolaan dan peningkatan kualitas hasil 
riset, aspek pendanaan juga perlu diperhatikan peningkatan. Hal ini 
mengingat adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

 - Vunny Wijaya  -

Pembentukan 
Kemendikbud-Ristek 
dapat menjadi babak 
baru perkembangan 
riset nasional jika 
diiringi sejumlah 
langkah strategis. 
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Kawal “Merdeka Belajar” 
untuk Kualitas Pendidikan yang Lebih Baik

 
Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 mengusung tema 
Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Merdeka belajar 
merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim sejak tahun 2019. 
Kebijakan merdeka belajar memfokuskan perbaikan pendidikan 
pada empat aspek. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan 
teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur dan pendanaan, 
serta otonomi yang lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, 
perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Serta 
keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen. Keempat 
fokus perbaikan di atas kemudian diturunkan ke dalam beberapa 
program kerja, salah satunya adalah Pendidikan Guru Penggerak 
(PGP).

Program Merdeka Belajar harus didukung dan kawal karena 
seperti namanya, program tersebut mengusung filosofi 
kemerdekaan belajar bagi anak, diantaranya kemerdekaan dalam 
berpikir, berkarya dan bertanya di kelas (Makarim, 2021). Dengan 
itu, anak-anak dapat merdeka menjadi apapun sesuai bakat dan 
minat mereka. Sebaliknya, jika anak-anak tidak diberi kebebasan 
dalam belajar, akan ada budaya diam/culture of silence. Seperti 
kondisi mayoritas suasana kelas-kelas di Indonesia saat ini. 

Menurut Freire dalam Razzak (2020), budaya diam di kelas 
muncul karena anak (diposisiskan sebagai the oppressed) merasa 
takut pada guru (the oppressor). Mereka memilih untuk diam 
karena tidak siap untuk menerima peluang apapun secara bebas 
akibat adanya bayang-bayang ketakutan untuk dikucilkan. Begitu 
pula dari sisi guru, tidak sedikit guru yang masih membatasi 
anak dalam bertanya atau memilih sesuatu karena tidak ingin 
kehilangan kebebasan dan kekuasaan mereka untuk mengontrol 
anak-anak. Karena itu, filsafat merdeka belajar penting untuk 
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mengubah paradigma yang keliru dalam pedagogi pembelajaran, 
salah satunya melalui PGP.

Urgensi PGP

Dalam PGP, guru mengikuti pelatihan daring, lokakarya, 
konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan. Salah satu materi 
dalam kurikulum guru penggerak, yakni Calon Guru Penggerak, 
mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara 
dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut 
dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini 
(Kemendikbud-Ristek, n.d). Selain itu, dalam pelatihan tersebut 
Calon Guru Penggerak juga mempraktikkan proses pembelajaran 
yang berpihak pada murid, salah satunya dengan praktik 
komunikasi yang memberdayakan anak.

PGP menjadi penting karena menghasilkan guru-guru yang 
memahami filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Filsafat 
pendidikan Beliau disebut dengan filsafat pendidikan among yang 
di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme. 
Dalam filsafat tersebut, Ki Hadjar mendorong untuk 
memaksimalkan kemampuan kodrati anak dalam mengatasi 
persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan mereka 
kebebasan untuk berpikir seluas-luasnya. Filsafat tersebut selaras 
dengan kebijakan Merdeka Belajar. 

Sebenarnya filsafat Ki Hadjar Dewantara telah ada di Indonesia 
sejak beberapa dekade yang lalu, namun hingga saat ini kualitas 
pendidikan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan 
dengan negara lain (PISA, 2018). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa filsafat tersebut tidak benar-benar diterapkan dalam 
sistem pendidikan kita, hingga terjadi stagnasi kualitas pendidikan. 
Di sisi lain, sebuah kabar baik bahwa Mendikbudristek Nadiem 
Makarim saat ini gencar dalam mendorong kemerdekaan belajar 
anak. Program Merdeka Belajar tersebut harus kita dukung dan 
kita kawal, agar filsafat merdeka belajar yang juga mengusung 
filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara benar-benar diterapkan 
hingga level akar rumput, sehingga anak-anak di seluruh Indonesia 
bebas dan merdeka dalam belajar.

Faktor lain yang menjadikan PGP menjadi penting yakni terkait 
praktik komunikasi yang memberdayakan anak. Hal tersebut 
sangat penting untuk menjadi perhatian guru. Seseorang akan 
menjadi manusia sepenuhnya ketika ia terlibat dalam dialog (Freire 
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dalam Razak, 2020). Melalui komunikasi yang memberdayakan 
anak, dialog yang baik antara anak dan guru dapat terjalin. 

Untuk dapat benar-benar memahami mengenai praktik dialog, 
kita harus menghindari persepsi sederhana kita bahwa dialog 
hanyalah sebuah teknik belaka (Freire & Macedo, 1995). Dialog 
adalah sebuah hubungan epistimologis, yaitu cara mengetahui 
atau belajar dan bukan hanya cara melibatkan individu atau anak 
dalam tugas tertentu. Maka dari itu, dialog menjadi sesuatu yang 
penting dalam kemerdekaan belajar. 

Catatan untuk PGP

PGP sudah berjalan hampir satu tahun. Saat ini, rekrutmen 
PGP sudah sampai pada gelombang keempat. Dalam Kompas.
com (18/04) disebutkan bahwa PGP membuat perubahan pola 
pikir guru-guru di beberapa daerah seperti Sorong, Malang, 
Balikpapan dan Penajem Paser Utara. Guru-guru tersebut kini 
memiliki tujuan untuk memerdekakan anak-anak dan rekan guru 
lainnya. 

Namun, kita tidak dapat berhenti pada titik tersebut. Salah satu 
tujuan Merdeka Belajar adalah untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan anak, diantaranya pada aspek kemampuan membaca, 
berhitung dan literasi ilmu pengetahuan. Belum ada evaluasi 
jangka pendek mengenai perubahan pedagogi pengajaran dengan 
kemampuan siswa di aspek-aspek tersebut. 

Kemendikbud-Ristek perlu melakukan evaluasi jangka pendek 
pada pedagogi pembelajaran, serta kaitannya dengan kualitas 
pembelajaran anak. Hal tersebut penting untuk memastikan 
bahwa kebijakan-kebijakan merdeka belajar. Salah satunya PGP 
benar-benar memiliki dampak yang signifikan bagi perbaikan 
kualitas pendidikan anak.

Selain itu, berkaitan dengan relasi antara guru dengan anak di 
kelas. Tidak semua guru merupakan the oppressor. Relasi antara 
the oppressed dan the oppressor di ruang kelas dapat juga terjadi 
antar anak. Tidak sedikit anak yang menahan keinginan mereka 
untuk bertanya dan berpendapat di dalam kelas karena tidak ingin 
menjadi bahan omongan anak lain. Apalagi budaya perundungan 
di sekolah masih banyak terjadi. Disinilah guru sangat berperan. 
Guru Penggerak memiliki pekerjaan rumah untuk menghilangkan 
budaya bullying tersebut, agar kemerdekaan belajar semua anak 
dapat terwujud.
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Pekerjaan rumah lain dari guru penggerak dan semua guru 
di Indonesia adalah mengadakan usaha yang lebih untuk 
membangkitkan keaktifan dan dialog-dialog di kelas. Anak-anak 
sudah terbiasa menjadi konsumen dari guru di kelas. Mereka 
terbiasa menerima tanpa mendialogkan apa yang mereka terima, 
dampaknya banyak anak yang jauh dari kesadaran mereka untuk 
menjadi aktif dan memposisikan dirinya setara dengan guru 
dalam proses pembelajaran.

 

- Nisaaul Muthiah -

Sosial

Kebijakan Merdeka 
Belajar harus didukung 
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perbaikan kualitas 
pembelajaran. 
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Meninjau Pengimplementasian 
Bantuan Sosial Kementerian Sosial

 
Pada tahun 2021, terdapat tiga macam jenis bantuan sosial 
(bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) 
pada masyarakat. Bansos tersebut diantaranya adalah Program 
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
berupa sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) (liputan6.
com, 02/04). Dari aspek jumlah penerima bantuan, PKH 
disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 
BPNT untuk 18,8 juta KPM, dan BST kepada 10 juta KPM. Dari 
ketiga bantuan tersebut, kabarnya BST hanya akan disalurkan 
hingga bula April 2021 saja. Sementara, BPNT akan disalurkan 
bulan hingga Desember 2021.

Jika ketiga bansos di atas kita kelompokkan berdasar basis 
kebijakannya, PKH merupakan kebijakan sosial berbasis 
Conditional Cash Transfer (CCT), BPNT merupakan merupakan 
kebijakan yang berbasis in-kind transfers/ assistance, sementara 
BST merupakan kebijakan sosial berbasis Unconditional Cash 
Transfer (UCT). Ketiga basis kebijakan tersebut banyak digunakan 
sebagai cara untuk kemiskinan di negara-negara berkembang.

Karena urgensi kebijakan-kebijakan tersebut, penting untuk 
mengawal impelentasinya. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau 
bagaimana implementasi ketiga bansos di atas. Harapannya, 
kebijakan-kebijakan di atas dapat diimplementasikan dengan 
maksimal, agar tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.  

Program Keluarga Harapan dan Implementasinya

PKH merupakan bantuan sosial berbasis CCT di Indnesia. CCT 
dilakukan dengan cara pemerintah memberi bantuan berupa 
uang tunai kepada rumah tangga yang memenuhi persyaratan 
tertentu, namun rumah tangga tersebut harus menjalankan 
kewajiban tertentu pula. Biasanya kewajiban berupa keharusan 
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untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (Silva, 
2015; Ponce & Bedi, 2010).  Dalam aspek pendidikan, keluarga 
penerima bantuan harus memasukkan anak-anak mereka ke 
sekolah (Ponce & Bedi 2010). Anak-anak penerima CCT juga 
harus memenuhi syarat kehadiran minimal di satuan pendidikan/ 
rumah singgah. Pada aspek kesehatan, keluarga penerima PKH 
akan tetap mendapat bantuan jika mereka rutin memeriksakan 
kondisi kesehatan ibu hamil pada keluarga tersebut, juga 
memastikan anak-anak mengikuti imunisasi dan melakukan cek 
kesehatan di layanan kesehatan dalam masyarakat (Silva, 2015).

Jika kita tinjau implementasi PKH sebagai kebijakan berbasis 
CCT di Indonesia, salah satu keluarga penerima manfaat (KPM), 
Sapariah dalam Suara.com (01/05) menyatakan bahwa PKH 
memang tidak dapat membantunya dalam mencukupi semua 
kebutuhan sekolah. Namun, ia tetap merasa terbantu dengan 
adanya program tersebut. Pernyataan Sapariah tersebut sesuai 
dengan studi yang dilakukan oleh Alatas (2011). 

Alatas menyatakan bahwa PKH mampu meningkatkan lama 
waktu yang dihabiskan anak di sekolah per minggunya. Pada 
murid SMP, PKH mampu menambah waktu anak di sekolah 
sekitar 40 menit lebih banyak per minggunya. Pada murid SD, 
PKH mampu menambah waktu anak di sekolah sekitar 20 menit 
lebih banyak per minggunya. Namun, PKH tidak memiliki efek 
yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pendaftaran anak ke 
sekolah, membuat anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi, serta menurunkan angka drop-out dari sekolah. 

Kondisi di atas terjadi karena bantuan triwulanan PKH seringkali 
datang terlambat. Bantuan PKH seringkali diberikan tidak 
bertepatan dengan waktu pembayaran dalam tahun ajaran, 
sehingga saat orang tua murid membutuhkan biaya, bantuan 
PKH belum tersedia. Selain itu, jumlah bantuan yang diberikan 
juga tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan pendidian anak, 
terutama bagi murid yang berada di jenjang sekolah menengah.

Selain beberapa kekurangan PKH yang telah dipaparkan di atas, 
Sasmito & Nawangsari (2019) menyatakan bahwa masih ada 
data penerima PKH yang tidak akurat. Sasmito & Nawangsari 
melakukan studi mengenai implementasi PKH di Kota Batu. 
Salah satu temuan mereka menunjukkan bahwa terdapat warga 
dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih buruk namun tidak 
mendapat bantuan PKH. Sementara, warga dengan kondisi 
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sosial ekonomi yang lebih baik justru mendapatkan bantuan.

Bantuan Pangan Non Tunai dan Implementasinya

BPNT yang merupakan bagian dari in-kind assistance merupakan 
bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah 
yang diberikan kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme 
akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan 
pangan di pedagang pangan/e-warung yang bekerja sama dengan 
bank (Rachman et al., 2019). Tahun 2021, besaran bantuan BPNT 
sebesar Rp200.000 rupiah setiap bulannya, selisih Rp90.000 dari 
BPNT sebelum pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

BPNT yang telah ada sejak tahun 2017 merupakan perkembangan 
dari program Rastra (Beras Sejahtera). Program ini dianggap 
lebih memanusiakan KPM karena memberi KPM kebebasan 
untuk memilih kebutuhan pangan mereka (telur, beras, dan 
sebagainya). Dalam hal ini, BPNT berbeda dari Rastra yang 
hanya memberikan beras saja. Hasil studi Lusk & Weaver (2017), 
serta Rachman et al. (2019) menunjukkan bahwa BPNT memiliki 
kontribusi cukup besar bagi peningkatan akses KPM terhadap 
pangan, yang pada ahirnya diharapkan mampu membantu KPM 
memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Jika kita lihat implementasi BPNT tahun 2021 ini, penduduk 
beberapa daerah seperti di Desa Bulagor dan Desa Ketangirejo 
menyatakan bahwa peyaluran BPNT di daerah mereka berjalan 
dengan lancar. Sembako yang mereka terima pun kualitasnya 
bagus (Mitrapol.com, 05/04; Bratapos.com, 08/04). Namun 
tampaknya tidak semua daerah dapat mengimplementasikan 
BPNT dengan lancar.

Di Makassar, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Makasar 
menilai bahwa implementasi BPNT di sana belum berjalan 
secara maksimal (Sindonews.com, 02/05). Tidak pernah ada 
evaluasi pada pemasok yang diberi amanah untuk menyalurkan 
sembako.  Ketua Umum AMAK Makassar, Rahmat Hidayat 
mengungkapkan bahwa BPNT di Sulawesi Selatan semakin 
amburadul dengan tidak diaturnya siapa yang menjadi pemasok 
barang sejak bulan Januari 2021. Dengan adanya kondisi tersebut, 
penerima bantuan menjadi pihak yang dirugikan.

Apa yang terjadi di Makassar tersebut serupa dengan temuan 
studi Rachman et al. (2018). Dalam studi tersebut dinyatakan 
bahwa salah satu kendala implementasi BPNT adalah faktor 
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kesiapan pemasok sembako. Selain itu, ketidaktepatan sasaran 
penerima BPNT juga menjadi salah satu kendala implementasi 
program tersebut. Jika program tersebut tidak tepat sasaran, 
maka proses pengentasan kemiskinan pun akan terhambat.

Bantuan Sosial Tunai dan Implementasinya 

BST sebagai bagian dari UCT memiliki berbagai kelebihan 
dibandingkan dengan bantuan lain. UCT dianggap lebih fleksibel 
untuk dapat ditukar dengan kebutuhan penerima bantuan 
(Cesarini et al., 2015). Rumah tangga dengan kebutuhan yang 
heterogen akan lebih dapat memanfaatkan uang tersebut untuk 
kesejahteraan rumah tangga pada jangka panjang.

Sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini,  BST sudah dicairkan 
sebanyak 13 kali. Pada tahun 2020, BST disalurkan kepada KPM 
tiap bulannya sebesar Rp600.000 rupiah. Sementara, pada tahun 
2021, BST yang disalurkan pada KPM sebesar Rp300.000 rupiah 
tiap bulan. Dalam pengimplementasiannya, BST juga memiliki 
berbagai kelebihan dan kekurangan.

Studi Susantyo et al. (2020) menunjukkan bahwa BST mampu 
memenuhi kebutuhan KPM selama 2-3 minggu dan dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan membayar 
hutang. Selain itu, KPM juga menyatakan bahwa mereka lebih 
menyukai bantuan yang bersifat UCT dibanding jenis bantuan 
lain, dikarenakan bantuan dapat dimanfaatkan secara lebih 
fleksibel.

Namun, dalam proses implementasi BST pun juga masih 
terdapat kekurangan. Dalam Bab 11 Keputusan Direktorat 
Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) No. 16 Tahun 
2020 dijelaskan bahwa KPM BST merupakan keluarga yang 
tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang 
belum terdaftar sebagai penerima PKH dan BNPT. Namun, 
dalam implementasinya, banyak penerima BST yang menerima 
bantuan lain, termasuk PKH dan BNPT.

Selain itu, BST juga belum  sepenuhnya tepat sasaran. 
69,04 persen responden dalam studi Susantyo et al. (2020) 
menyatakan bahwa di lingkungan mereka terdapat keluarga 
yang layak mendapat BST, namun tidak mendapat bantuan 
tersebut. Ketidaktepatan sasaran penerima BST tersebut salah 
satunya dikarenakan data penerima bantuan di Kemensos belum 
diperbaharui. 

Sosial
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Rekomendasi

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketiga bantuan sosial 
tersebut memiliki permasalahan dengan ketepatan data di proses 
penyaluran bantuan. Padahal, jika data penerima bantuan selalu 
diperbaharui, maka proses penanganan kemiskinan akan lebih 
cepat dilakukan. Untuk itu, Kemensos perlu membuat strategi 
agar data KPM bansos benar-benar dari warga yang memiliki 
kondisi sosial ekonomi yang buruk. Kemensos dapat melibatkan 
Badan Pusat Statistik, perangkat desa, pengurus Rukun Tangga/
RT dan Rukun Warga/RW untuk mendapatkan data yang 
akurat. Dalam menggandeng perangkat desa dan pengurus RT/
RW, Kemensos harus memastikan bahwa pihak-pihak tersebut 
melakukan pendataan dengan tepat. Jangan sampai pihak-
pihak tersebut malah mendata warga yang memiliki kedekatan 
hubungan dengan mereka.

Selain itu, agar bansos dapat memberikan dampak yang signifikan 
bagi KPM, Kementerian Keuangan perlu meningkatkan jumlah 
anggaran bansos. Sementara dari sisi pengawasan anggaran, 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperketat pengawasan 
anggaran di kementerian, salah satunya yakni Kemensos. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu bekerja sama dengan 
Kemensos untuk mencegah dan menghapuskan, serta menangani 
tindak korupsi bansos. Dengan demikian, diharapkan agar jumlah 
bansos yang disalurkan pada KPM menjadi lebih besar.

Selain itu, untuk memperbaiki implementasi BPNT, Pemerintah 
daerah (Pemda) perlu mengatur mengenai siapa saja yang akan 
menjadi pemasok bansos melalui mekanisme yang transparan, 
kredibel, dan akuntabel. Hal tersebut penting mengingat masih 
ada daerah di Indonesia yang belum mengatur mengenai siapa 
yang menjadi pemasok bantuan. Akibatnya, proses implementasi 
BPNT menjadi tidak efektif. Kemensos dan Pemda juga perlu 
melakukan evaluasi kinerja peyalur sembako terkait komitmen 
6T (tepat sasaran; tepat harga; tepat jumlah; tepat mutu; 
tepat waktu, serta tepat administrasi) untuk memaksimalkan 
efektivitas pengimplementasian bansos.

  
- Nisaaul Muthiah -

Sejauh ini, ketiga 
bansos Kemensos belum 
diimplementasikan 
secara efektif. Perlu 
adanya pembaharuan 
data KPM secara 
berkala, penambahan 
jumlah nominal 
bantuan, dan evaluasi 
terhadap kinerja mitra 
agar implementasi 
bansos dapat dilakukan 
secara efektif.
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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 
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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 
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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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