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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
kerentanan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih dialami 
oleh anak Indonesia hingga saat ini. Kerentanan pada aspek kesehatan 
dan pendidikan anak berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, 
utamanya kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, kerentanan ini juga 
karena masih adanya permasalahan pendataan anak, yakni akta kelahiran, 
karena dokumen tersebut juga berkaitan dengan akses anak pada layanan 
pendidikan dan kesehatan.

 Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang pertumbuhan 
ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen (year on year). Hal 
ini memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Beberapa 
indikator dari sisi produksi maupun pengeluaran menunjukkan adanya 
kenaikan yang positif. Selain itu, kami juga membahas tentang suku bunga 
acuan turun secara agresif, namun tidak diikuti oleh suku bunga yang 
ditetapkan oleh perbankan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang wacana 
pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Digital. Aturan sapu jagat 
tersebut akan mengatur pelbagai hal di dunia digital. Selanjutnya, kami 
membahas tentang perubahan-perubahan nomenklatur aturan pembatasan 
yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang Pandemi Coronavirus disease 
2019 (COVID-19).

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pembentukan 
Badan Khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden dalam rangka sinkronisasi, 
harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan 
pembangunan di wilayah Papua. Selanjutnya, kami membahas tentang 
permasalahan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan 
upaya penguatan pertahanan negara. Selain itu, kami juga membahas 
tentang refleksi kebebasan beragama dan berkeyakinan jelang 76 Tahun 
Kemerdekaan Indonesia.

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 
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hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.

 Selamat membaca.
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Kerentanan pada Kebutuhan Dasar Anak Indonesia 
  

Pembangunan bagi anak adalah aspek yang sangat penting bagi 
kemajuan suatu bangsa. Anak juga merupakan aktor yang menjadi 
salah satu target pembangunan dalam Sustainable Development 
Goals (SDGs), di mana Pemerintah Indonesia turut mendorong 
terwujudnya komitmen global tersebut. Selain itu, menurut United 
Nations Convention of the Rights of the Child (UNCRC), anak-
anak adalah kelompok rentan yang harus diperluas perawatan dan 
perlindungannya, karena anak anak belum dewasa secara fisik dan 
mental. 

Beberapa target SDGs mengenai pembangunan anak misalnya 
target ketiga dan keempat, yakni terkait aspek kesehatan dan 
pendidikan bagi anak. Jika kita lihat perkembangan kedua aspek 
tersebut di Indonesia, data menunjukkan bahwa anak Indonesia 
masih memiliki kerentanan di aspek kesehatan dan pendidikan, dan 
kerentanan tersebut kian memburuk saat pandemi Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) melanda. 

Dari latar belakang di atas, tulisan ini hendak menganalisis lebih 
lanjut mengenai kerentanan pada aspek kesehatan dan pendidikan 
yang masih dialami oleh anak Indonesia. Tulisan ini juga hendak 
membahas mengenai permasalahan pendataan anak, yakni akta 
kelahiran, karena dokumen tersebut juga berkaitan dengan akses 
anak pada layanan pendidikan dan kesehatan. 

Kerentanan di Bidang Kesehatan

Berbagai masalah kesehatan yang masih dialami anak Indonesia 
misalnya terkait dengan gizi buruk serta kematian anak dan balita 
(UNICEF, 2020). Lebih dari 9 juta anak di bawah lima tahun masih 
mengalami masalah gizi kronis dan akut. Padahal gizi buruk dapat 
menyebabkan stunting dan wasting. Keduanya pada jangka panjang 
dapat berakibat buruk pada proses tumbuh kembang anak baik 
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secara fisik maupun kognitif. Sedangkan terhambatnya tumbuh 
kembang anak pada jangka panjang juga akan berpengaruh pada 
kemajuan suatu bangsa. 

Gizi buruk pada anak diantaranya disebabkan oleh buruknya 
kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka tidak mampu membeli 
bahan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. 
Sedangkan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional juga 
masih banyak. Di Provinsi Papua dan Provinsi DKI Jakarta misalnya, 
di mana 35 persen anak di Provinsi Papua masih hidup di bawah garis 
kemiskinan nasional, dan 6 persen anak di Provinsi DKI Jakarta juga 
mengalami hal yang sama. 

Faktor lain selain kemiskinan yang juga dapat mengakibatkan 
buruknya gizi anak yakni minimnya pengetahuan dan praktik 
pengasuhan anak, kondisi kesehatan ibu hamil, dan kondisi sanitasi. 
Fenomena buruknya kondisi kesehatan ibu hamil dan rendahnya 
pengetahuan pengasuhan salah satunya dapat disebabkan oleh 
kondisi perkawinan dan kehamilan di usia anak, yang pada tahun 
2020 kemarin angkanya meningkat. Saat seorang anak menikah dan 
hamil, tentu pengetahuannya tentang kepengasuhan masih sangat 
minim karena sejatinya mereka masih anak-anak yang belum dewasa 
secara mental dan fisik. Saat anak hamil, rahim dan tubuhnya juga 
belum sekuat rahim perempuan dewasa, sehingga hal tersebut 
sangat berisiko baik itu bagi anak (calon ibu) dan calon anak. 

Selain gizi buruk, angka kematian pada anak juga harus menjadi 
perhatian kita bersama. Tingkat kematian bayi di Indonesia masih 
sebesar 24 kematian per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, hampir 1 
dari 30 anak Indonesia meninggal sebelum mencapai sekolah dasar 
di Indonesia (UNICEF, 2020). Perbandingan tersebut bahkan ada 
yang mencapai 1 dari 10 anak di beberapa kabupaten di Kawasan 
Indonesia Timur, di wilayah yang masih tergolong sebagai daerah 
tertinggal. 

Dalam beberapa dekade, diare merupakan salah satu penyakit 
yang banyak menyebabkan kematian pada anak usia dini (UNICEF, 
2019; Ourworldindata.org, 2018; Survei Kesehatan Rumah Tangga/
SKRT, 1995). Diare salah satunya disebabkan oleh kondisi sanitasi 
yang buruk. Data menunjukkan bahwa 93 persen limbah tinja di 
Indonesia dibuang secara tidak aman. Hal tersebut menyebabkan 
lingkungan menjadi tidak higienis dan air bersih terkontaminasi, dan 
pada akhirnya membawa penyakit seperti diare dan demam typhoid.

Laporan Utama
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Selain diare, pneumonia juga merupakan salah satu penyebab 
tertinggi kematian pada anak usia dini. Sayangnya, kondisi tersebut 
justru dibarengi dengan fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah anak 
yang tidak divaksin tertinggi keempat di dunia. Padahal vaksin sangat 
penting untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang 
anak, salah satunya yakni pneumonia. Ditambah lagi, di tahun 2020 
saat pandemi COVID-19 melanda, tingkat imuninasi anak menurun 
hingga 56 persen, yang merupakan akibat dari gangguan COVID-19 
di sebagian besar pos kesehatan desa. Hal tersebut berdampak pada 
penurunan kesehatan anak.

Kerentanan di Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan yang utama pada anak Indonesia adalah 
rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan 
masih minimnya sekolah yang memiliki sarana sanitasi yang layak. 
Saat ini, jumlah partisipasi anak yang terdaftar dalam sekolah 
menengah di Indonesia memang meningkat, namun peningkatan 
tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang 
diberikan pada anak (PISA, 2018). Hal tersebut salah satunya 
terlihat dari kenyataan bahwa sekitar 70 persen dari semua siswa 
berusia 15 tahun belum mencapai kemampuan minimum dalam 
membaca dan matematika. 

Selain itu, sebelum COVID-19, empat juta anak di Indonesia telah 
putus sekolah. Angka tersebut meningkat saat pandemi. Pandemi 
membuat setengah juta sekolah di seluruh negeri terpaksa tutup. 
Akibatnya, lebih dari 60 juta anak terdampak. Proses pembelajaran 
diubah menjadi pembelajaran berbasis daring (pembelajaran jarak 
jauh/PJJ). Banyak anak yang tidak memiliki akses dan peralatan 
untuk melakukan PJJ memilih untuk berhenti sekolah. 

Pada anak-anak yang melakukan PJJ, mereka mengalami stagnasi 
dalam proses pembelajaran karena kesulitan dalam melakukan 
adaptasi secara cepat terhadap proses tersebut. Kesulitan dalam 
adaptasi tersebut bukan hanya terjadi pada anak-anak, namun 
juga pada guru. Hanya 13 persen guru di negara ini yang pernah 
menerima pelatihan tentang metodologi pembelajaran jarak jauh. 
Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak maksimal dan anak-
anak mengalami lost learning. 

Lalu, pada aspek sarana sanitasi di sekolah, 40 persen pusat 
pendidikan di Indonesia masih tidak memiliki fasilitas kebersihan 
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dasar. Kondisi tersebut dikombinasikan dengan praktik cuci tangan 
pakai sabun yang rendah. Infrastruktur dan budaya sanitasi yang 
masih buruk tersebut dapat memperburuk penyebaran COVID-19 
pada anak-anak. Apalagi, jika anak-anak sudah mulai melakukan 
pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi, namun kondisi 
sanitasi sekolah masih buruk. 

Kerentanan pada Pendataan Anak

Permasalahan penting lain yang masih dialami oleh anak Indonesia 
yakni masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran. 
Pada tahun 2020, 11,89 persen anak belum memiliki akta kelahiran 
(BPS, 2021).  Padahal, dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak, tertulis 
bahwa setiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi 
dan memiliki kewarganegaraan. Di Indonesia, akta kelahiran telah 
ditetapkan sebagai syarat dalam memperoleh berbagai pelayanan 
masyarakat, termasuk layanan di bidang kesehatan dan pendidikan. 
Banyaknya jumlah anak yang tidak memiliki akta tersebut 
menunjukkan bahwa banyak anak yang belum dapat mengakses 
layanan publik.

Jika kita kelompokkan persentase kepemilikan akta berdasar kondisi 
demografis dan ekonomi, persentase anak yang memiliki akta 
kelahiran paling rendah berada di Provinsi Papua (50,40 persen) dan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (63,33 persen). Selain itu, mayoritas 
anak yang belum memiliki akta kelahiran berada di daerah pedesaan 
dan berasal dari keluarga dengan pengeluaran 40 persen terbawah 
(BPS, 2019).

Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua belum membuatkan 
akta kelahiran untuk anak mereka diantaranya akibat kondisi 
geografis dan masih adanya keluarga yang sama sekali tidak 
mengetahui informasi mengenai akta kelahiran. Halangan dari 
aspek geografis terlihat dari fakta bahwa mayoritas anak yang 
belum memiliki akta kelahiran berada di Provinsi Papua dan berada 
di daerah pedesaan yang tingkat aksesibilitasnya lebih rendah 
dibanding daerah perkotaan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) tahun 2019 menunjukkan bahwa anak yang tidak memiliki 
akta di pedesaan sebesar 17,87 persen, dan  di perkotaan sebesar 
10,22 persen. Demikian pula dengan tingkat ketidaktahuan keluarga 
mengenai akta kelahiran di perdesaan lebih besar (0,31 persen) 
dibanding perkotaan (0,25 persen). 
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Terkait tingginya jumlah anak di perdesaan yang belum memiliki 
akta kelahiran, selain karena faktor geografis, beberapa studi juga 
menunjukkan bahwa hal tersebut juga disebabkan oleh masih 
rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. 
Masih banyak keluarga yang menganggap bahwa akta kelahiran 
bukan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan mereka. 
Selain itu, masyarakat juga enggan untuk berurusan dengan 
birokrasi, serta terdapat penolakan dari masyarakat tertentu, 
karena akta kelahiran dianggap tidak sesuai dengan budaya mereka. 

Kompleksitas Penyebab Kerentanan pada Anak

Kerentanan anak tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan 
interaksi beberapa faktor dari waktu ke waktu. Misalnya, anak-anak 
yang hidup dalam kemiskinan biasanya juga tinggal di lingkungan 
dengan tingkat kemiskinan tinggi yang kekurangan modal sosial dan 
kohesi sosial (Wikle, 2018). 

OECD (2019) juga menyebutkan bahwa kerentanan sosial 
disebabkan oleh faktor individu dan faktor eksternal (lingkungan 
sekitar). Faktor eksternal tersebut terdiri dari material deprivation, 
kesehatan orang tua dan pola hidup sehat, tingkat pendidikan orang 
tua, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan keluarga, kualitas 
sekolah serta lingkungan tempat tinggal. 

Terkait  dengan  material  deprivation  misalnya, dialami oleh anak 
yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang 
rendah. Di negara-negara OECD, anak yang berasal dari rumah 
tangga miskin memiliki pencapaian pendidikan yang lebih buruk 
(OECD, 2019). Hal tersebut salah satunya disebabkan karena 
kepemilikan peralatan/material yang berbeda antara anak dari 
keluarga kaya dan miskin. 

Anak dari  keluarga miskin tidak memiliki tempat belajar yang nyaman 
dan layak, tidak mampu membeli banyak buku dan kuota internet, 
dan fasilitas-fasilitas penunjang proses belajar lainnya. Kondisi 
tersebutlah yang membuat anak dari keluarga miskin memiliki 
pencapaian belajar yang lebih rendah. Untuk mendapat hasil belajar 
yang bagus, mereka harus berusaha lebih keras dibanding anak dari 
keluarga kaya. Begitu pula pada aspek kesehatan, anak dari keluarga 
miskin lebih berpotensi untuk mengalami gizi buruk karena orang 
tua mereka tidak mampu memberi mereka nutrisi yang cukup.  
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Dari narasi di atas terlihat bahwa baik itu faktor kesehatan dan 
pendidikan anak, keduanya memilki hubungan erat dengan kondisi 
kemiskinan. Bahkan faktor kepemilikan akta kelahiran pada anak 
pun berkaitan dengan kemiskinan. Terlihat dari mayoritas anak yang 
belum memiliki akta adalah anak yang berasal dari keluarga miskin. 
Hal tersebut juga selaras dengan temuan bahwa 35 persen anak di 
Provinsi Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan 
jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran di sana masih 50,40 
persen. Dan juga pada fakta bahwa jumlah kematian anak paling 
tinggi berada di kabupaten-kabupaten di kawasan Indonesia Timur. 

Rekomendasi

Untuk menghilangkan kerentanan pada kondisi kesehatan dan 
pendidikan anak, berikut beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan. Rekomendasi pertama, berbagai pemangku kebijakan 
harus berfokus pada pemberdayaan keluarga rentan, terutama 
mengingat bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki 
kaitan erat dengan kedua hal tersebut. Kementerian Sosial dan 
Kementerian Keuangan harus bekerja sama untuk memberbaiki 
implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), yakni dengan 
memperluas penerima bantuan (dengan memperhatikan pada 
aspek ketepatan sasaran), dan memperbesar jumlah bantuan. PKH 
sangat penting karena bantuan tersebut berfokus pada pemenuhan 
kebutuhan dasar anak dan ibu hamil. Kedua kementerian tersebut 
juga seharusnya melibatkan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dalam 
perbaikan implementasi PKH, mengingat kebijakan ini berkaitan 
dengan perempuan dan anak.

Dengan jumlah PKH yang besar dan tepat sasaran, harapannya 
anak-anak dan ibu hamil dari keluarga miskin dapat membeli bahan-
bahan makanan yang bernutrisi, sehingga mereka terhindar dari gizi 
buruk. Mereka juga dapat membeli buku atau peralatan pendukung 
proses belajar agar mereka tidak mengalami material deprivation. 

Rekomendasi kedua, Kementerian PPPA, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, sektor swasta yang relevan, 
serta organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di isu 
tentang pembangunan dan kesejahteraan anak, serta perlindungan 
perempuan dan anak, dapat memberikan pelatihan ketenagakerjaan 
pada keluarga miskin, dengan melibatkan perempuan. Dengan 
pelatihan tersebut, harapannya mereka dapat mandiri dan berdaya 
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secara ekonomi, melalui dukungan keterampilan dan sumber daya 
yang ada. Kemandirian ekonomi mereka akan berasosisasi positif 
dengan kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. 

Rekomendasi ketiga, Kementerian PPPA, Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bekerja sama untuk segera 
menghapuskan perkawinan anak, mengingat dampaknya yang 
sangat buruk bagi kesehatan dan pendidikan anak dan calon anak. 
DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) karena didalamnya 
mengatur mengenai perkawinan anak. Kementerian PPPA dan 
Komnas Perempuan juga harus gencar dan masif dalam melakukan 
kampanye, serta memberikan edukasi pada masyarakat mengenai 
bahaya dari perkawinan anak, terutama di daerah dengan angka 
perkawinan anak yang tinggi.

Rekomendasi keempat, terkait dengan gizi buruk dan kematian anak 
usia dini, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas 
harus kembali menggencarkan program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat. Dalam hal ini, program tersebut juga perlu fokus 
dan menyasar daerah-daerah yang belum bebas buang air besar 
sembarangan (BABS). Dinas Kesehatan, swasta, dan berbagai 
pemangku kepentingan terkait lainnya juga seharusnya melakukan 
sosialisasi mengenai cara pengolahan tinja atau pembuatan septic 
tank yang benar. Hal tersebut penting bagi kesehatan anak dan 
masyarakat luas pada umumnya. 

Rekomendasi kelima, terkait dengan buruknya kualitas pendidikan 
anak,  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek), Dinas Pendidikan, dan para penyelenggara 
pendidikan lainnya harus memperhatikan kualitas pembelajaran 
yang diberikan pada anak. Kemendikbud Ristek harus memperbaiki 
kualitas guru di Indonesia, misalnya dengan memperbaiki Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan memaksimalkan 
Program Guru Penggerak. Hal tersebut sangat penting karena 
kualitas guru akan berpengaruh terhadap kualitas belajar anak. 

Rekomendasi keenam, terkait dengan upaya percepatan kepemilikan 
akta kelahiran, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan penerbitan 
akta secara daring untuk mempercepat pemerataan kepemilikan akta. 
Kebijakan tersebut baik untuk dijadikan salah satu opsi pelayanan 
pembuatan akta kelahiran kedepannya, namun kurang tepat untuk 



Update Indonesia — Volume XV, No.8 – Agustus 2021 10

Laporan Utama

mempercepat pemerataan kepemilikan akta. Mengingat provinsi 
dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak paling rendah adalah 
di Provinsi Papua, sementara akses terhadap internet di provinsi 
tersebut juga belum merata. Ditambah lagi dengan fakta bahwa 
mayoritas anak yang belum memiliki akta berasal dari keluarga kelas 
menengah ke bawah dan berada di pedesaan. 

Solusi lain untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing daerah dapat 
menunjuk fasilitator untuk mendata anak yang belum memiliki 
akta di masing-masing daerah. Fasilitator tersebut dapat bekerja 
sama dengan perangkat RT/RW di masing-masing wilayah untuk 
mendata anak yang belum memiliki akta kelahiran dari rumah ke 
rumah (metode jemput bola).  

- Nisaaul Muthiah - 

Kerentanan pada 
aspek kesehatan dan 
pendidikan anak 
berpengaruh dan 
dipengaruhi oleh 
berbagai aspek, 
utamanya kondisi 
sosial ekonomi 
keluarga. Untuk 
itu, pemerintah, 
swasta dan berbagai 
pemangku kepentingan 
terkait harus berfokus 
untuk memberdayakan 
keluarga dengan 
kondisi sosial ekonomi 
rendah, sambil terus 
melakukan edukasi 
kepada berbagai pihak 
sehubungan dengan 
masalah terkait. 
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Angin Segar Pertumbuhan Ekonomi 
  

Pasca satu setengah tahun pandemi Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) yang membuat Indonesia terjerembab pada jurang 
resesi, akhirnya Indonesia perlahan-lahan mulai mendaki kembali. 
Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen (year 
on year). Dengan demikian, agaknya sudah terlihat bahwa pola 
pemulihan ekonomi Indonesia adalah berpola Swoosh Shape, yang 
mana pola perbaikannya memang lebih panjang namun tetap 
menunjukkan adanya perbaikan, seperti sebelum resesi. Tulisan 
ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian 
Indonesia pada kuartal II-2021 dari sisi produksi maupun sisi 
pengeluaran, serta alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah. 

Hampir Semua Sektor Produksi Mengalami Kenaikan

Dari beberapa sektor produksi, dalam Gambar 1 terlihat bahwa 
hampir semua sektor dari sisi produksi mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan. Dari beberapa sektor produksi, sektor yang 
mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan 
Pergudangan, yakni tumbuh sebesar 25,10 persen (yoy), dan 
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen 
(yoy). Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki juga 
mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen (yoy).

Pada kuartal I-2021, semua sektor tersebut mengalami perlambatan 
yang paling dalam jika dibandingkan dari sektor-sektor yang lain. 
Selain itu, jika diperhatikan, sektor-sektor tersebut merupakan 
sektor yang berasal dari demand-side yang permintaanya dapat 
terjadi jika pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi secara 
konvensional/secara langsung. Maka, dapat dikatakan bahwa 
sektor ini tergantung kepada mobilitas masyarakat. Apabila 
mobilitas masyarakat terbatas, maka sektor ini juga akan mengalami 
perlambatan dan juga sebaliknya. Di sepanjang kuartal II-2021, 
pemerintah memang melonggarkan aturan kebijakan pembatasan 

Ekonomi
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mobilitas,  sehingga tidak mengherankan jika sektor-sektor ini 
tumbuh pesat (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen 
Produksi (yoy) (dalam persen)

 

Sumber: BPS, 2021.

Perlahan Tumbuh

Lebih lanjut, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal 
II-2021 menunjukkan bahwa semua komponen pengeluaran 
tercatat mengalami perbaikan yang positif. Dalam Gambar 2 terlihat 
pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan 
Jasa yang tumbuh sebesar 31,78 persen, diikuti oleh Komponen 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) dan Komponen 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing 
tumbuh sebesar 8,06 persen (yoy) dan 7,54 persen (yoy). 
Sementara, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 
31,22 persen (yoy). Kemudian, ada satu kabar menggembirakan 
bahwa komponen pengeluaran rumah tangga mengalami kenaikan, 
yakni sebesar 5.93 persen (yoy). 

Data ini menunjukkan bahwa jalur perdagangan internasional 
memiliki andil yang cukup besar dalam mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa ekonomi dunia sudah mulai membaik seiring dengan 
meningkatnya pos ekspor Indonesia ke luar negeri. Hal ini juga tidak 
terlepas dari peran vaksin di beberapa negara yang sudah mencapai 
batas herd immunity. Alhasil, beberapa negara di dunia sudah mulai 
beroperasi secara normal, seperti di Uni Eropa. 

Tidak hanya itu, konsumsi rumah tangga juga menunjukkan adanya 
pemulihan. Artinya, daya beli masyarakat juga sudah membaik 
seiring berjalannya waktu. Namun, perlu menjadi catatan bahwa 
peran pemerintah dalam perekonomian pada kuartal II-2021 
masih cukup lebih tinggi dibandingkan oleh peran rumah tangga. 

Ekonomi



Update Indonesia — Volume XV, No.8 – Agustus 2021 13

Dengan demikian, maka segala jenis pengeluaran pemerintah 
melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih 
menjadi peluru ampuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. 

Gambar 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen 
Pengeluaran (yoy) (dalam persen)

 

Sumber: BPS, 2021.

Jangan Terlena dan Tetap Bekerja Keras

Kendati demikian, pemerintah juga masih harus berwaspada. Hal ini 
disebabkan untuk menurunkan angka positif COVID-19 di Indonesia, 
pemerintah masih menerapkan kebijakan untuk membatasi kegiatan 
masyarakat. Tentu saja kebijakan ini membawa implikasi yang 
tidak mudah. Terlebih jika dilihat kebijakan pembatasan sosial ini 
diberlakukan di dua pulau yang cukup memberikan sumbangsih 
paling besar terhadap perekonomian di Indonesia. 

Di Pulau Jawa, ada Provinsi DKI Jakarta di mana setidaknya 70 
persen uang beredar. Kemudian, dari data Produk Domestik Bruto 
(PDB) tahun 2019, DKI Jakarta menyumbang sebesar 17.93 persen 
terhadap PDB Indonesia atau sebesar Rp2.840,33 triliun. Namun, 
secara umum, Pulau Jawa sendiri menyumbang sebesar 56 persen 
terhadap PDB Indonesia. 

Sementara itu, Pulau Bali dan Nusa Tenggara menyumbang 
sebesar 3,06 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019. 
Dengan demikian, diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat yang 
mengakibatkan menurunnya mobilitas sosial akan berpengaruh juga 
terhadap perekonomian secara umum, khususnya pada kuartal II-
2021.

Untuk itu, diperlukan kerja keras dari pemerintah untuk 
mengupayakan dan mendorong percepatan vaksinisasi agar 
masyarakat dapat berkaktivitas seperti sediakala dan dapat 
meninggalkan kebijakan pembatasan sosial sebagai opsi menurunkan 
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angka kasus positif COVID-19. Bagi daerah yang masih menjadi 
zona merah, maka pemerintah harus mempertahankan pembatasan 
kegiatan masyarakat untuk mencegah peningkatan kasus harian 
COVID-19. 

Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah juga menjadi kian 
penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, mengingat 
saat ini hanya komponen pengeluaran pemerintah yang masih 
dapat diandalkan jika dibandingkan dengan komponen lainnya 
dari sisi pengeluaran. Terakhir, perlu perubahan strategi ekspor di 
tengah perlambatan permintaan dunia, maupun ketidakpastian 
perekonomian global dan pengembangan ekonomi regional, 
khususnya di luar Pulau Jawa agar terjadi pemerataan.

- M. Rifki Fadilah  -

Kuartal II-2021 
memberikan angin 
segar bagi pemulihan 
ekonomi Indonesia. 
Beberapa indikator 
dari sisi produksi 
maupun pengeluaran 
menunjukkan adanya 
kenaikan yang positif. 
Namun, pemerintah 
Indonesia jangan 
terlena mengingat 
adanya kebijakan 
pembatasan 
sosial yang dapat 
mengancam penurunan 
pertumbuhan ekonomi 
kembali di kuartal 
berikutnya.
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Sejauh Mana Efek Penurunan
 Bunga Acuan Bank Indonesia?

Genap satu setengah tahun sudah Indonesia berjuang keras untuk 
melawan pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Kita juga 
mengetahui bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan 
masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Secara makro, 
Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. 
Pelbagai kebijakan telah disiapkan untuk mengembalikan 
perekonomian Indonesia seperti sediakala, baik dari Pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan maupun dari Bank Indonesia (BI). 
Secara umum, tulisan ini lebih fokus pada kebijakan moneter yang 
dikeluarkan oleh BI dan transmisinya di sektor riil. 

Pasca merebaknya pandemi COVID-19 secara perlahan membawa 
dampak terhadap pelemahan perekonomian Indonesia, BI selaku 
pengambil kebijakan di sektor moneter terus mengirimkan sinyal 
responsif dan positif untuk melawan melaise pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Respons responsif dan positif yang dikeluarkan BI 
diharapkan dapat menularkan optimisme yang semakin meningkat 
dari seluruh pelaku ekonomi untuk tetap percaya diri dalam 
menghadapi situasi saat ini (Kuncoro, 2020). Salah satu respons 
positif yang dikeluarkan BI adalah penurunan suku bunga acuan 
(BI 7-Days Reverse Repo Rate / BI-7DRRR). Pada bulan Juli 20201, 
BI-7DRRR sudah di level 3,5 persen. Jika diakumulasi, BI telah 
memangkas BI-7DRRR 225 basis poin (bps) sejak bulan Juli 2019 
(Kontan.co.id, 2021).

Lebih lanjut, diwacanakan BI tidak akan melakukan penurunan 
suku bunga lagi, dengan demikian level bunga acuan 3,5 persen 
menjadi level bunga terendah yang dapat BI tetapkan pada era 
pelonggaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari zero 
lower bond era, yaitu masalah makroekonomi yang terjadi ketika 
suku bunga nominal jangka pendek berada pada atau mendekati nol, 
menyebabkan perangkap likuiditas, dan membatasi kapasitas bank 
sentral untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, 
suku bunga BI harus dirumuskan sedemian rupa agar tetap dapat 
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merangsang pertumbuhan ekonomi, namun tidak memberatkan 
bagi sisi pengusaha yang ingin melakukan pinjaman kredit. 

Sejauh Mana Efek Bunga Acuan?

Di dalam logika BI, pemotongan suku bunga acuan akan menurunkan 
suku bunga deposito, yang selanjutnya akan menekan suku bunga 
pinjaman. Penurunan suku bunga kredit akan mengurangi biaya 
modal bagi perusahaan untuk berinvestasi. Putaran berikutnya, 
konsumsi, dan aktivitas investasi akan meningkat. Babak final akan 
berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional (Putri, 
2016).

Sayangnya, pada tataran praktis hal ini tidak semudah teori. Menurut 
catatan BI, di pasar kredit penurunan Suku Bunga Dasar Kredit 
(SBDK) perbankan responsnya terbatas. Sejak bulan Mei 2020, 
SBDK perbankan hanya turun sebesar 169 bps atau menjadi sebesar 
8.86 persen pada bulan Mei 2021. Akibatnya, pembiayaan kredit 
terus menurun. Dari Rp5.402 triliun (tumbuh 11,73 persen yoy) 
pada 2018, sempat naik menjadi Rp5.736 pada 2019. Tapi setelah 
itu terus turun menjadi Rp5.607 triliun (tumbuh minus 2,19 persen 
yoy) (tempo.co.id, Juli 2021). Alhasil, meski suku bunga acuan turun 
segara drastis, namun sektor riil tetap tidak bergerak karena suku 
bunga yang ditetapkan oleh perbankan cenderung bersikap lamban. 
Maka, upaya BI untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi 
tersendat akibat pelaku perbankan yang cenderung defensif dalam 
menurunkan suku bunga acuannya. 

Di dalam tataran teoritis, efektifitas penurunan bunga acuan dalam 
menekan suku bunga bank sangat bergantung pada derajat pass-
through suku bunga (Kuncoro, 2017). Selanjutnya, derajat pass-
through dalam suku bunga itu sendiri mengukur seberapa responsif 
bank dalam menetapkan suku bunga. Dalam hal pass-through 
yang sempurna, penurunan BI-7DRRR akan diimbangi dengan 
penurunan suku bunga bank dengan pengurangan proporsional 
dalam jumlah penurunan BI-7DRRR. Dengan kata lain, kecepatan 
dan pemenuhan pass-through dari suku bunga acuan ke pasar uang 
dan perbankan merupakan pendorong transmisi kebijakan moneter 
(De Bondt, 2002).

Beberapa studi dari Tai, Sek, dan Har (2012) menyimpulkan bahwa 
di Indonesia, transmisi kebijakan dari suku bunga pasar uang ke 
suku bunga kredit, dan deposito membutuhkan waktu yang relatif 
lama. Tidak hanya itu, studi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia 
memiliki ukuran pass-through yang kecil jika dibandingkan dengan 
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Malaysia dan Singapura. Artinya, otoritas moneter di Indonesia 
tidak dapat secara efektif mengontrol suku bunga pasar melalui suku 
bunga resmi (suku bunga acuan) dalam mencapai target kebijakan 
yang ditargetkan, serta pasar keuangan yang tidak sempurna, yang 
ditandai dengan kurangnya integrasi di pasar keuangan.

Apa Penyebabnya?

Keputusan perbankan dalam menetapkan suku bunga dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, seperti biaya transaksi, risiko inflasi, depresiasi, 
dan terutama karakteristik debitur (Kuncoro, 2017). Pertama, 
dalam Teori Fisher, tingkat bunga riil adalah tingkat bunga setelah 
dikurangi inflasi. Oleh sebab itu, bank cenderung memperhitungkan 
risiko inflasi untuk menjaga suku bunga riil yang dinikmati bank. 
Akibatnya, suku bunga nominal yang dikeluarkan bank menjadi 
tinggi. Kemudian, risiko depresiasi dianggap sebagai biaya peluang 
jika dana yang disalurkan ke debitur dalam negeri dipinjamkan ke 
pihak lain dalam denominasi mata uang asing. 

Selanjutnya, karakteristik debitur dihitung dengan prinsip 5C 
(Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral). Semua 
risiko ini ditanggung oleh debitur sebagai premi, yang menciptakan 
tingkat bunga tinggi untuk menghindari kredit macet. Dengan 
skema permasalahan ini, tidak mengherankan jika perbankan 
bersikap kaku dalam menurunkan suku bunganya. Hal ini semakin 
kompleks, ditambah dengan situasi di tengah pandemi tersebut 
yang membuat bank enggan memberikan kredit (credit crunch) 
karena adanya kekhawatiran gagal bayar dari debitur. Akibatnya, 
permasalahan tersebut semakin memperparah proses pemulihan 
ekonomi nasional. 

Dari perspektif mikro, menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Pujianti dan Sitorus (2016); Ratna Sri W dan Boedi Armanto 
(2013), dan Rizky Yudaruddin (2014), dengan menggunakan 
perhitungan nilai indeks Herfindahl-Hirschman Index (HHI), 
terlihat bahwa struktur pasar perbankan Indonesia tergolong 
pasar oligopoli. Menurut Muhammad Teguh (2010), ada lima ciri 
formal oligopoli, yaitu: banyak perusahaan yang beroperasi, tetapi 
hanya sedikit yang menguasai pasar; produk homogen, produsen 
penentu harga; hambatan masuk dan keluar dari pasar; dan 
produsen yang memaksimalkan keuntungan. Karakteristik tersebut 
juga terbukti terjadi pada industri perbankan Indonesia. Struktur 
pasar perbankan yang oligopolistik ini membuat bank-bank kecil 
mengambil keputusan berdasarkan bank-bank besar, mengingat di 
Indonesia bank-bank besar masih menjadi acuan bagi bank-bank 
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kecil. Fleksibilitas perbankan Indonesia terhadap suku bunga acuan 
yang masih persisten membuat perbankan Indonesia kurang dinamis 
dalam menetapkan suku bunga.

Rekomendasi

Berangkat dari permasalahan di atas, berikut beberapa rekomendasi 
yang bisa dilakukan:

Pertama, dalam jangka pendek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu 
berkoordinasi dengan bank-bank besar, seperti bank-bank BUMN, 
untuk menjadi patokan bagi bank-bank skala kecil dan menengah 
untuk memacu suku bunga kreditnya.

Kedua, dari sisi makroekonomi, BI harus mewaspadai risiko inflasi 
ke depan. Namun, persoalannya tingkat inflasi di Indonesia sudah 
cukup rendah sejak tahun 2020 lalu, dan diproyeksikan masih akan 
terus melandai hingga akhir tahun ini selama pandemi COVID-19 
belum dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, alasan perbankan 
untuk menggunakan risiko inflasi yang sudah cukup rendah ini dapat 
dipertimbangkan kembali untuk meramu besaran suku bunga yang 
ditetapkan oleh perbankan ke depannya. Terlebih di tengah situasi 
pandemi COVID-19, sektor riil membutuhkan perbankan untuk 
menjalankan peran dan fungsinya sebagai pihak intermediasi antara 
pihak berlebih dana dan kurang dana.  

Ketiga, BI dan OJK harus memberikan credit guarantee kepada 
perbankan atas nasabah-nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
dengan begitu pihak perbankan pun dapat mengurangi biaya risiko 
di dalam prinsip 5C yang digunakan perbankan dalam menentukan 
besaran suku bunganya. Dengan demikian, ketika biaya risiko sudah 
dapat ditangguhkan oleh pemerintah, biaya risiko dapat diturunkan 
yang akan berefek kepada penurunan suku bunga perbankan kepada 
para debiturnya. 

Keempat, dalam jangka panjang, dengan melihat struktur perbankan 
yang cenderung oligopolistik, untuk melakukan efisiensi perbankan, 
OJK perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik 
dan aktivitas perbankan agar tidak mengakibatkan pelanggaran 
persaingan perbankan, seperti munculnya bank-bank yang memiliki 
posisi dominan.

 - M. Rifki Fadilah -

Ekonomi

Kendati suku bunga 
acuan turun secara 
agresif, namun suku 
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bunganya. 



Update Indonesia — Volume XV, No.8 – Agustus 2021 19

Munculnya pilihan untuk membuat sebuah Kitab Undang-Undang 
Hukum Digital tidak terlepas dari wacana yang dilemparkan oleh 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 
Mahfud MD, terkait dengan Omnibus Law Bidang Digital. Aturan 
sapu jagat tersebut akan mengatur pelbagai hal di dunia digital, 
termasuk soal transaksi berita. Omnibus Law Bidang Digital nantinya 
juga akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data 
pribadi, hingga transaksi elektronik dalam bentuk uang (e-money). 
Diungkapkan bahwa pembahasan omnibus law tersebut akan masuk 
dalam rencana jangka panjang (Republika.co.id, 15/06/2021).

Hal yang perlu diingat adalah omnibus law merupakan metode 
perubahan undang-undang yang telah beberapa kali digunakan 
oleh Indonesia. Salah satunya ketika merumuskan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 
Namun, terdapat masalah yang timbul dan menuai proses terkait 
pembentukan undang-undang tersebut. Di antara permasalahan 
yang terjadi adalah proses pembahasan yang dilakukan dengan cepat 
dan minim partisipasi publik, serta tidak terpenuhinya prasyarat 
metode omnibus legislative technique. Salah satu syaratnya adalah 
kesamaan dan keterkaitan muatan isi undang-undang yang akan 
diubah melalui metode ini.

Jimmly Asshiddiqie dalam bukunya Omnibus Law dan Penerapannya 
di Indonesia (2021) menegaskan bahwa teknik pembentukan undang-
undang dengan metode omnibus digunakan untuk mengubah 
beberapa atau bahkan banyak undang-undang yang memuat 
pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka norma yang diubah atau 
dimasukkan dalam omnibus law harus memiliki keterkaitan atau 
mengatur satu subjek tertentu. Namun, dalam UU Cipta Kerja 
malah terdapat pengaturan tentang Lahan dan Hak Atas Tanah 
serta Lingkungan Hidup yang tidak terkait dengan penciptaan 
lapangan kerja maupun kemudahan berusaha tanpa menciderai 
hak-hak masyarakat.

Cetak Biru Kitab Undang-Undang Hukum Digital 

Hukum
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Belajar dari persoalan tersebut, maka memadukan metode kodifikasi 
undang-undang dan  omnibus legislative technique dalam penyusunan 
Kitab Undang-Undang Hukum Digital merupakan langkah yang 
patut dipertimbangkan. Kodifikasi bertujuan untuk menyusun 
seluruh norma hukum digital yang saat ini tersebar di pelbagai 
undang-undang agar dapat disatubukukan, kemudian metode 
omnibus digunakan untuk proses perubahan dengan memperhatikan 
batas-batas tertentu.

Kodifikasi Hukum Digital

Kodifikasi hukum dan omnibus law merupakan konsep dalam 
pembentukan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis 
yang bertujuan untuk mengharmonisasikan pelbagai norma hukum 
positif. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi norma hukum 
yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Walaupun 
kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, namun terdapat 
perbedaan mendasar dalam proses penyusunannya.

Konsep yang digunakan pada pembahasan kali ini akan difokuskan 
pada kodifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) bersama dengan pemerintah dalam proses pembentukan 
undang-undang pada umumnya. Konsep ini menggunakan kodifikasi 
untuk membuat satu naskah terpadu yang mengatur materi-materi 
tertentu dan spesifik. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (Wetboek van Stafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (Wetboek van Koophandel), dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Membuat sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Digital mungkin 
terdengar sebagai hal yang menjanjikan untuk melakukan revolusi 
regulasi hukum di ruang digital. Namun, ketika kita melihat undang-
undang kodifikasi yang ada di Indonesia, terdapat dua masalah 
utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Pertama, pengaturan 
terkait regulasi hukum elektronik dan ruang digital yang tersebar 
pada pelbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang secara 
khusus mengatur hukum di ruang digital, tetapi pengaturan lain yang 
lebih spesifik berada pada undang-undang lain yang bersifat umum. 

Misalnya, perdagangan melalui sistem elektronik dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terkait 
proteksi identitas pengguna ruang digital dalam Rancangan Undang-
Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih 
dalam proses pembahasan.
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Kedua, proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang 
kodifikasi seringkali berjalan tidak efektif dan efisien. Hal tersebut 
terjadi karena pembentuk undang-undang terlalu mengidealkan 
kesempurnaan norma hukum yang akhirnya membutuhkan waktu 
lama dalam proses penyusunan dan pembahasan di DPR. Buktinya 
dapat dilihat dari pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disusun dan dibahas lebih dari 
setengah abad, namun tak kunjung disahkan.

Dua persoalan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan 
memadukan metode kodifikasi dan perubahan undang-undang 
dengan omnibus legislative technique. Secara konseptual, teknik 
pembentukan undang-undang dengan metode omnibus digunakan 
untuk mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang 
yang memuat memuat pelbagai materi kebijakan yang saling 
berkaitan satu dengan yang lainnya (Asshiddique, 2021). Dalam 
proses penyusunannya, Kitab Undang-Undang Hukum Digital 
dapat menggunakan omnibus legislative technique, hal itu dibutuhkan 
karena masih terdapat regulasi hukum terkait elektronik dan ruang 
digital yang tersebar di banyak undang-undang yang berbeda.

Selain itu, undang-undang elektronik dan lingkup ruang digital 
seperti RUU PDP yang masih dalam proses pembahasan akan dapat 
dibahas bersamaan dengan undang-undang lain yang telah ada saat 
ini. Hal tersebut dapat dilakukan karena yang digunakan tidak hanya 
proses perubahan undang-undang digital dengan metode omnibus, 
namun juga membahas norma baru dalam kerangka kodifikasi 
hukum nasional. Oleh sebab itu, harmonisasi norma hukum digital 
juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien, karena tidak perlu 
mengubah dan mengesahkan undang-undangnya satu per satu.

Fleksibilitas dalam mengubah norma juga menjadi hal yang penting 
agar hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 
informasi yang bergerak dengan cepat. Kemampuan untuk 
menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat menjadi salah satu kelebihan dari teknik omnibus. 
Persoalan terkait proses pembahasan undang-undang kodifikasi 
yang berlarut-larut di DPR (seperti RKUHP) dapat dicegah. Proses 
legislasi pada omnibus legislative technique hanya fokus pada proses 
pengelompokan norma yang tersebar di pelbagai undang-undang 
agar harmoni dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak 
diperlukan perdebatan berkepanjangan yang membahas pasal-pasal 
tertentu, dan norma baru hanya dapat dimunculkan ketika terjadi 
kekosongan hukum (rechtvacuum) dan undang-undang digital lain 
yang belum disahkan seperti RUU PDP.
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Hukum

Selain proses perumusan norma hukum yang lebih ringkas, 
pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Digital menggunakan 
metode omnibus juga memberikan keuntungan pada tataran 
implementasi dan pemberian edukasi. Penegak hukum akan 
langsung membuka dan merujuk pada kitab hukum a quo ketika 
menangani sebuah perkara terkait dengan hukum digital, tanpa 
harus menghabiskan waktu untuk menemukan norma terkait 
perkara tersebut.

Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui program literasi 
digital juga dapat dijalankan dengan lebih baik karena semua undang-
undang terkait dengan persoalan digital telah berada dalam satu 
buku. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika 
bersama dengan kelompok masyarakat sipil hanya butuh untuk 
menyederhanakan bahasa hukum dalam undang-undang tersebut 
agar lebih mudah untuk dipahami. Hal ini juga penting untuk 
mencegah tafsir bebas yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak 
hukum ketika berhubungan dengan regulasi hukum digital.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -

Kitab Undang-
Undang Hukum 
Digital yang disusun 
menggunakan metode 
‘omnibus legislative 
technique’ merupakan 
hal yang dibutuhkan 
untuk menjawab 
tantangan cepatnya 
perkembangan 
teknologi informasi. 
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Gonta-Ganti Aturan Pembatasan Pandemi

Melalui siaran di saluran YouTube Sekretariat Presiden dari 
Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang 
perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Level 4 mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 
(beritasatu.com, 25/7/2021). Sebelum dikenal dengan PPKM 
Level 4, pemerintah sempat menggunakan istilah PPKM Darurat 
dalam melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Perubahan 
nomenklatur aturan pembatasan telah menjadi hal yang biasa 
dilakukan oleh pemerintah sepanjang Pandemi Coronavirus disease 
2019 (COVID-19).

Sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 
2020, perkembangan serta dampak yang ditimbulkan pandemi 
COVID-19 makin meningkat. Beberapa permasalahan muncul 
akibat inkosistensi langkah yang diambil oleh pemerintah dalam 
menangani pandemi ini. Kita bisa mulai dari bagaimana cara 
pemerintah menetapkan aturan penanggulangan pandemi.

Beberapa langkah preventif telah coba dilakukan oleh Pemerintah. 
Salah satunya adalah dengan memberikan imbauan untuk 
melakukan physical distancing. Selain hal tersebut, muncul anjuran 
bagi setiap orang untuk melakukan self-isolation. Lalu, kebijakan 
ini diikuti dengan work from home bagi pekerja di pelbagai instansi 
pemerintahan hingga swasta. 

Pada awalnya, imbauan pemerintah tersebut dipercaya akan 
mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun 
karena dianggap tak mampu untuk menahan laju peningkatan angka 
kematian, muncul opsi untuk melakukan lockdown di beberapa 
daerah yang dianggap sebagai episentrum penyebaran COVID-19, 
seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun, hingga saat ini opsi 
untuk melakukan lockdown tidak pernah diambil oleh pemerintah.

Pemerintah pertama kali menggunakan istilah Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) sebagai nomenklatur kebijakan dalam upaya 
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penanggulangan COVID-19. Aturan pertama kali diberlakukan pada 
bulan April 2020 lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 
Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-2019. Pasal 
3 Permenkes a quo memberikan kewenangan kepada Menteri 
Kesehatan untuk menetapkan PSBB di suatu wilayah. Oleh karena 
itu, ketika suatu provinsi maupun kabupaten ingin menerapkan 
aturan PSBB di wilayahnya, maka kepala daerah harus mengajukan 
usulan PSBB terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan.

Setelah PSBB yang dilakukan berdasarkan permohonan kepala 
daerah, pemerintah memberlakukan PSBB Jawa-Bali dimulai dari 
tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Hal tersebut memperhatikan 
penyebaran COVID-19 yang pada awalnya hanya terkonsentrasi 
pada wilayah di Jawa dan Bali. Seyogyanya, aturan ini diterapkan 
pada awal virus ini terdeteksi di wilayah Indonesia, agar laju 
penyebarannya mampu untuk ditekan sedari dini. Padahal, 
sebenarnya pemerintah telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19).

Pemerintah menegaskan dalam konsideran peraturan pemerintah 
a quo bahwa kebijakan PSBB ditetapkan dengan pertimbangan 
penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah 
kematian yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan 
lintas negara. Selain itu, dampaknya telah mengakibatkan terjadi 
keadaan tertentu, seperti kedaruratan kesehatan masyarakat, 
sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, yaitu dengan 
tindakan PSBB. Namun, kebijakan tersebut bukan istilah 
terakhir yang akan didengar ketika membicarakan tentang upaya 
penanggulangan pandemi COVID-19.

Setelah pemberlakuan PSBB, muncul nomenklatur aturan 
pembatasan   aktivitas  masyarakat  yang disebut dengan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa 
dan Bali. Secara umum, ketentuan yang terdapat dalam Instruksi 
Menteri Dalam Negeri a quo mengatur tentang pembagian daerah 
di Jawa dan Bali dalam level 3 dan level 4 berdasarkan indikator 
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam melakukan 
penanggulangan pandemi  COVID-19. Namun, hal yang disayangkan 
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adalah pemilihan nomenklatur PPKM hingga kebijakan tersebut 
dituangkan pada instruksi menteri.

Ketika membuka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan, maka tidak  akan ditemukan kata atau frasa 
yang merujuk pada PPKM. Upaya  penanggulangan  kedaruratan 
kesehatan masyarakat seperti pandemi hanya mengenal beberapa 
tindakan seperti karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina 
wilayah, serta PSBB. Harus diingat, bahwa dalam pemberlakuan 
sebuah regulasi hukum, harus terdapat aturan yang lebih tinggi 
untuk mengatur atau memerintahkan pembentukan regulasi 
tersebut. Oleh karena itu, pemaksaan pemberlakuan PPKM dalam 
instruksi menteri tanpa adanya perintah dari peraturan pemerintah 
merupakan sebuah kekeliruan.

Inkosistensi penggunaan istilah pembatasan kegiatan masyarakat 
dari PSBB, PSBB Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga 
PPKM Level 3-4 menjadi sebuah tanda yang mengkhawatirkan. 
Pasalnya, gonta-ganti penggunaan istilah ini menjadi sebuah indikasi 
bahwa pemerintah tidak memiliki peta yang jelas dalam melakukan 
upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Memperjelas tiap 
langkah dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang 
berlaku seharusnya merupakan hal yang harus tetap dilakukan oleh 
pemerintah, dan bukan malah sebaliknya.

Putar Balik Menuju Kekarantinaan Kesehatan

Inkosistensi kebijakan dalam upaya penanggulangan Pandemi 
COVID-19 ditengarai menjadi penyebab masyarakat menjadi 
enggan mematuhi aturan pembatasan dari pemerintah, termasuk 
ketika pemberlakuan PPKM. Kebijakan hukum yang dibentuk dan 
dijalankan dengan setengah hati akan berimplikasi buruk kepada 
masyarakat. Persoalan ini harus segera dipecahkan oleh pemangku 
kebijakan, sebelum kepercayaan masyarakat pada pemerintah makin 
tergerus. Hal ini juga terlihat dari hasil survei Hal ini juga terlihat dari 
hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang 
memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan atas kinerja Presiden 
Joko Widodo, dari 77% pada bulan April 2021 menjadi 75,6% pada 
bulan Juni 2021 (kompas.com, 13/6/2021).

Terdapat dua upaya mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah 
dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, yaitu kembali 
membuka undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan 
dan merujuk pada aturan hukum tersebut. Selain itu, pemerintah 
harus memperbaiki strategi komunikasi kepada masyarakat dalam 
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menerjemahkan bahasa hukum yang kaku seperti pada undang-
undang a quo.

Pemberlakuan PPKM dengan membatasi kegiatan masyarakat, 
transaksi jual-beli, hingga pembatasan akses untuk keluar-masuk 
sebuah wilayah. sebenarnya mirip dengan ketentuan tentang 
karantina wilayah dalam undang-undang tentang Kekarantinaan 
Kesehatan. Perbedaannya hanya terletak pada tanggung jawab 
pemerintah pusat yang memiliki perbedaan signifikan dengan 
penerapan PPKM.

Poin Kesembilan pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 
15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Corona Virus Disease 
2019 di Wilayah Jawa dan Bali menjelaskan sumber pendanaan 
pemberlakuan pembatasan tersebut berasal dari APBD. Pengeluaran 
pada penyelenggaraan PPKM akan dibebankankan secara langsung 
pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Artinya, yang memiliki tanggung 
jawab yang besar berada pada pemerintah daerah.

Sementara, ketika suatu wilayah ditetapkan untuk melakukan 
karantina wilayah seperti yang diamanahkan oleh undang-undang 
a quo, maka yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya 
adalah pemerintah pusat, dengan tetap melibatkan pemerintah 
daerah dan pihak terkait. Selama karantina wilayah, kebutuhan 
hidup dasar orang dan makanan ternak di wilayah karantina menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat.

Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, yang pertama 
kali dilaporkan pada bulan Maret 2020, mungkin beberapa norma 
dalam undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak 
relevan dengan keadaan faktual. Namun, kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan regulasi hukum 
yang telah ada. Oleh karena itu, untuk melakukan penanggulangan 
pandemi tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, terdapat tiga 
hal yang perlu dilakukan.

Pertama, Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) harus memfokuskan 
fungsi legislasi pada undang-undang terkait dengan upaya 
penanggulangan pandemi COVID-19. Kedua, ketika dibutuhkan 
sebuah regulasi yang memuat ketentuan disertai sanksi bagi 
pelanggar, maka Presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal tersebut dibutuhkan agar 
aturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah tidak bertentangan 
dengan undang-undang. Merujuk pada regulasi hukum tersebut, 
maka pemerintah harus membuat sebuah skema penanggulangan 
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yang konkret dan terukur. Ketiga, pemerintah melalui Juru 
Bicara Satuan Tugas COVID-19 perlu mengkomunikasikan dan 
memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang peta 
jalan penanggulangan pandemi. Pemerintah juga harus memberikan 
contoh yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan 
agar masyarakat tidak kebingungan dalam melihat dan menjalani 
kebijakan pemerintah.

 - Hemi Lavour Febrinandez -

Sebuah kebijakan 
berdasarkan 
peraturan perundang-
undangan yang 
berlaku merupakan 
sebuah kewajiban 
dalam menjalankan 
pemerintahan yang 
berdasarkan asas 
negara hukum. Ketika 
pemerintah melangkahi 
ketentuan dalam 
penanganan pandemi 
COVID-19, maka akan 
muncul kekacauan pada 
tahap implementasi.
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Menanti Peran Wapres

 dalam Badan Khusus di Tanah Papua 

               

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
pada 15 Juli 2021 telah mengesahkan pembaruan dari Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU 
Otsus Papua). UU Otsus Papua sendiri telah berjalan selama dua 
puluh tahun. Revisi dari UU Otsus Papua disinyalir sebagai bentuk 
evaluasi pemerintah bersama dengan DPR guna memaksimalkan 
otonomi khusus yang dinilai belum berhasil dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Papua. 

Dalam acara The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh 
The Indonesian Institute, Center  for  Public Policy Research 
(TII) pada 29 Juli 2021, yang mengangkat tema “Evaluasi dan 
Proyeksi Otonomi Khusus Papua”, TII menilai bahwa otonomi 
khusus Papua yang telah berjalan selama 20 tahun nyatanya belum 
berhasil memperbaiki kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. 
TII memaparkan bahwa masih banyak kabupaten dan kota di dua 
Provinsi tersebut yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal. 
Selain itu, TII juga melihat dari tiga aspek yang dinilai yaitu 
ekonomi, kesehatan, serta pendidikan, Provinsi Papua dan Papua 
Barat masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional. Oleh karena itu, 
TII mengungkapkan bahwa otonomi khusus Papua memang sudah 
sewajarnya untuk direvisi secara menyeluruh, sehingga kedepannya 
otonomi khusus Papua dapat terimplementasikan dengan baik serta 
relevan dan kontekstual dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
di Papua dan Papua Barat. 

Dalam pembaruan dari UU Otsus Papua, terdapat delapan belas 
pasal yang diubah serta dua pasal baru yang ditambahkan. Salah 
satu pasal baru yang dinilai cukup penting pasca perubahan UU 
Otsus Papua adalah Pasal 68A yang mengamanatkan pembentukan 
Badan Khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, 
dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di 
wilayah Papua. Badan Khusus tersebut bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden yang dipimpin oleh Wakil Presiden. 
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Pembentukan Badan Khusus untuk pembangunan Papua 
sebenarnya bukanlah hal baru. Pada era pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pernah membuat kebijakan 
serupa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2011 dan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Keberadaan badan yang 
diketuai oleh Wakil Presiden Budiono kala itu atau yang diberi nama 
Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 
(UP4B), dianggap belum banyak memberikan perubahan signifikan 
bagi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Menurut Cahyo 
Pamungkas, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
salah satu penyebab utama mengapa UP4B tidak memberikan 
perubahan signifikan adalah karena koordinasi yang tidak berjalan 
dengan baik antara pemerintah pusat dengan Papua (Antaranews.
com, 16/07/2021)  

Pemilihan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga dinilai bukanlah suatu 
hal yang mengagetkan. Pasalnya, pada 29 September 2020 lalu, 
Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Koordinasi Terpadu 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua 
Barat, di mana Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditunjuk untuk menjadi 
Ketua Dewan Pengarah. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020. Selanjutnya, Presiden 
Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagai tindak lanjut, 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan istilah “Quick Wins” 
sebagai salah satu upaya dalam percepatan pembangunan di Papua. 

Menanti Peran Wakil Presiden Lewat Badan Khusus di 
Papua 

Pembentukan sebuah badan baru yang tertuang dalam Undang-
Undang Otsus Papua pasca perubahan memberi harapan baru agar 
otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat dapat terimplementasi 
dengan baik. Setidaknya, terdapat empat harapan besar dari adanya 
badan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin nantinya. 

Pertama, Badan Khusus tersebut harus berfungsi dengan baik. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan Badan Khusus 
untuk pembangunan Papua bukan hal yang baru. Untuk itu, maka 
Badan Khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin 
ini perlu belajar dari pengalaman Badan Khusus yang pernah ada 
sebelumnya dan bekerja dengan lebih baik.
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Selanjutnya, agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan 
peraturan pemerintah (PP). Pasal 68A Undang-Undang Otsus 
Papua pasca perubahan menjelaskan bahwa Badan Khusus dibentuk 
dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi 
pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah 
Papua. Pada ayat 4 dijelaskan bahwa terkait ketentuan lebih lanjut 
akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pada Pasal 75 
dijelaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang melaksanakan 
ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua harus 
ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Harapan kedua adalah realisasi dari program “Quick Wins”. Dilansir 
dari kompas.com, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memaparkan tujuh 
sektor strategis dalam program “Quick Wins”, 1) sektor pendidikan 
melalui program Papua Pintar; 2) sektor kesehatan dengan program 
Papua Sehat; 3) program Papua Mandiri, berupa pengembangan 
komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan 
pengembangan usaha masyarakat Papua; 4) program Papua 
Tersambung yang merupakan upaya konektivitas jalur di Papua; 
5) program Papua Terang, yang merupakan upaya pemerintah 
dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok Papua; 6) 
program Papua Berkarya yang menjadi langkah pemerintah dalam 
memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua agar mampu 
berkarya di industri nasional, serta 7) program Papua Bangga, yang 
mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah 
Papua (Kompas.com, 23/06/2021) 

Untuk dapat terimplementasi dengan baik, menurut George C. 
Edward (Subarsono, 2011), implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 
dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi, Wakil Presiden 
Ma’ruf Amin harus dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada 
masyarakat Papua dan Papua Barat terkait tujuan dari Badan Khusus 
serta adanya revisi dari otonomi khusus. Dalam aspek sumber 
daya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, 
tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut 
dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial 
serta sumber daya pendukung lainnya. Pada aspek disposisi, Wakil 
Presiden harus dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan aspek terakhir adalah 
struktur birokrasi. Tidak hanya Wakil Presiden, namun struktur 
dibawahnya juga perlu bekerja dengan baik. Menurut Pasal 68A 
UU Otsus Papua pasca Perubahan, selain Wakil Presiden, Badan 
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Khusus tersebut juga berisi Menteri Dalam Negeri, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan, serta satu orang perwakilan dari 
setiap provinsi di Provinsi Papua

Harapan ketiga adalah perubahan pendekatan, dari masih adanya 
pendekatan keamanan menjadi lebih intensnya pendekatan 
kesejahteraan. Salah satu tujuan dari adanya Undang-Undang 
Otonomi Khusus Papua adalah penegakan HAM di Papua. Namun 
pada kenyataanya, kasus pelanggaran HAM masih sering kali 
terjadi. Sebagai contoh, Komisi Kemanusiaan Papua melaporkan 
adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dalam demonstrasi penolakan revisi UU Otsus Papua pada 
14 Juli 2021 di Jayapura dan 15 Juli 2021 di Jakarta (Amnesty.
id, 15/07/2021). Kasus ini hanyalah satu dari banyaknya kasus 
pelanggaran HAM di Papua. Untuk itu, kehadiran Badan Khusus 
diharapkan dapat merubah pendekatan yang dilakukan pemerintah 
pusat terhadap Papua. 

Keempat adalah terbukanya dialog bagi setiap elemen di Papua. 
Seperti yang diketahui, bahwa salah satu alasan penolakan 
revisi UU Otonomi Khusus Papua adalah kurang dilibatkannya 
masyarakat Papua dalam proses revisi Undang-Undang tersebut. 
Bahkan, Majelis Rakyat Papua (MRP) melaporkan hal tersebut ke 
Mahkamah Konstitusi. Namun, DPR bersama dengan Pemerintah 
Pusat justru mengatakan bahwa proses revisi Undang-Undang 
tersebut telah menyerap aspirasi masyarakat Papua. Dalam 
pemaparan My Esti Wijayati dalam acara The Indonesian Forum 
The Indonesian Institute pada 29 Juli 2021, dijelaskan bahwa 
DPR RI bersama dengan Pemerintah Pusat telah melakukan dialog 
dengan masyarakat Papua, seperti MRP Papua Barat di Manokwari 
serta para tokoh Papua seperti Simon P. Morin, Fredy Numbery, 
Agus Sumule, dan Frans Maniagasi. Hal ini memperlihatkan bahwa 
dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan DPR 
hanya sebatas pada beberapa elemen dan belum dilakukan secara 
menyeluruh. Untuk itu, kehadiran Badan Khusus diharapkan dapat 
membuka dialog dengan seluruh elemen masyarakat Papua sehingga 
otonomi khusus dapat berjalan dengan baik. 

- Ahmad Hidayah -
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Permasalahan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional dan Upaya Penguatan Pertahanan Negara  

               

Pada 24 Oktober 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik 
Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan 
Negara atau yang biasa disebut dengan UU PSDN. Menteri 
Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Ryamizard 
Ryacudu mengatakan bahwa melalui UU PSDN maka pengelolaan 
sistem pertahanan negara lebih komprehensif. Selain itu, Ryamizard 
Ryacudu menambahkan  bahwa UU PSDN dapat menjadi payung 
hukum bagi usaha bela negara, penataan komponen pendukung, 
pembentukan komponen cadangan tentang pengaturan mobilisasi 
dan demobilisasi pertahanan negara (Kompas.com, 26/09/2019) 

Namun, belum genap dua tahun, tepat pada 31 Mei 2021 UU PSDN 
digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Tim Advokasi untuk 
Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari Imparsial, Elsam, 
Public Virtue Research Institute, KontraS, SETARA Institute, 
LBH Jakarta, PBHI, BEM Universitas Indonesia, LBH Pers, Ikhsan 
Yosarie, Gustika Jusuf Hatta, dan Leon Alvinda Putra (Antaranews.
com, 31/05/2021).  

Menurut Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, 
terdapat beberapa subtansi yang dinilai bermasalah secara hukum, 
termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, dan tata kelola 
sistem pertahanan-keamanan di dalam UU PSDN, sehingga mereka 
meminta agar UU PSDN dibatalkan oleh MK. Subtansi pertama dari 
UU PSDN yang bermasalah adalah terkait ruang lingkup ancaman 
yang sangat luas. Dalam Pasal 4 UU PSDN, ruang lingkup ancaman 
meliputi ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. 
Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan 
tersendiri, di mana Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan 
dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman 
keamanan dalam negeri, seperti dalih untuk menghadapi ancaman 
bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri. Di sisi lain, 
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hal ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di 
masyarakat. 

Kedua, penetapan Komponen Cadangan berupa sumber daya 
alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional 
mengabaikan prinsip kesukarelaan. Untuk menjadi Komponen 
Cadangan, kedua sumber daya serta sarana dan prasarana yang 
dikelola baik oleh warga negara maupun swasta tersebut hanya 
melewati verifikasi dan klasifikasi oleh Kementerian Pertahanan 
tanpa kesukarelaan dari pemilik. Dengan demikian, undang-undang 
ini tidak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak 
properti yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini 
akan membuka ruang potensi konflik sumber daya alam dan konflik 
pertanahan antara negara dan masyarakat. 

Ketiga, terkait permasalahan sanksi pidana bagi setiap orang yang 
menjadi Komponen Cadangan dan menghindari panggilan mobilisasi 
yang ancaman hukumannya mencapai 4 tahun.  Selain itu, bagi 
setiap orang yang membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi 
panggilan mobilisasi juga terancam hukuman penjara dua tahun. 
Hal ini tentu menyalahi prinsip conscientious objection (hak untuk 
menolak atas dasar keyakinannya) yang merupakan prinsip utama 
dalam pelibatan warga sipil dalam pertahanan di berbagai negara 
yang sudah diakui dalam norma HAM internasional. 

Keempat, terkait penggunaan hukum militer bagi Komponen 
Cadangan selama masa aktif sebagaimana diatur dalam pada 
Pasal 46 UU PSDN. Di saat reformasi militer tersendat karena 
ketidaktundukkan militer terhadap sistem peradilan umum, UU 
PSDN justru mewajibkan Komponen Cadangan tunduk terhadap 
hukum militer. Padahal, kewajiban untuk tunduk pada sistem 
peradilan umum bagi anggota militer merupakan perintah Pasal 3 
ayat (4) TAP MPR VII/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2004. Ketidaktundukkan pada peradilan umum ini 
berpotensi menghambat reformasi peradilan militer. 

Kelima, terkait anggaran untuk Komponen Cadangan yang dapat 
diperoleh dari sumber selain APBN, yaitu APBD, serta sumber lain 
yang tidak mengikat. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran 
pertahanan hanya melalui APBN. Oleh karena itu, UU PSDN 
bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan sendiri dan 
menyalahi prinsip sentralisme anggaran pertahanan (https://pbhi.
or.id/, 31/05/2021) 
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Upaya Penguatan Pertahanan Negara 

Dengan melihat segala permasalahan yang ada dalam UU PSDN, 
maka penting untuk mendorong MK untuk membatalkan UU 
PSDN. Namun, jika DPR serta pemerintah tetap merasa perlu 
adanya UU PSDN ataupun Komponen Cadangan, maka sebaiknya 
dapat menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen 
Cadangan, sehingga tidak perlu melibatkan masyarakat umum. 
Jumlah ASN yang cukup besar dapat menjadi potensi untuk 
Komponen Cadangan, serta kontrol terhadap ASN pasca pelatihan 
juga lebih terukur ketimbang masyarakat secara umum.

Selain itu, pembentukan Komponen Cadangan sesuai dengan 
amanat UU PSDN dinilai tidak tepat untuk saat ini, di mana Indonesia 
sedang mengalami pandemi COVID-19. Pembentukan Komponen 
Cadangan saat ini dinilai sangat dipaksakan dan akan menghabiskan 
banyak anggaran. Sebaiknya, anggaran yang ada saat ini disalurkan 
untuk kepentingan negara melawan pandemi COVID-19, seperti 
bantuan sosial (bansos) ataupun penyediaan vaksin gratis. 

Sebagai upaya dalam penguatan pertahanan negara, maka 
kebutuhan pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanannya 
seharusnya ditujukan untuk penguatan alat utama sistem 
persenjataannya (alutsista). Anggaran belanja militer Indonesia saat 
ini masih di bawah satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 
Sementara, rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di 
atas 1 persen dari PDB. Bahkan, beberapa ada yang di atas 2 persen 
dari PDB. (https://www.cnbcindonesia.com/, 23/07/2021) 

Lebih jauh, dalam hal regulasi, maka penting untuk segera 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan 
Keamanan Siber (UU KKS). Sebab, dalam strategi perang modern 
saat ini, penentuan kemenangan perang sangat ditentukan dari 
teknologi pertahanan yang modern dan tentara yang profesional. 
Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih fokus pada teknologi 
pertahanan dan memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
sebagai institusi yang fokus pada keamanan siber. UU KKS penting 
untuk dimiliki Indonesia, karena hingga saat ini, belum ada regulasi 
yang menjadi payung bagi seluruh Undang-Undang dan peraturan 
keamanan siber di Indonesia. 

Sebagai penutup, catatan lain yang perlu ditambahkan adalah negara 
melalui proses hukum dan konstitusional juga harus memberikan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan sipil 
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dan perlindungan data pribadi, dalam penerapan undang-undang 
yang terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional maupun 
pertahanan negara. 

 - Ahmad Hidayah -
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Refleksi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di  76 

Tahun Kemerdekaan Indonesia

       

Pada tanggal 17 Agustus ini, Indonesia akan memperingati 76 tahun 
kemerdekaannya. Namun, jelang peringatan 76 tahun kemerdekaan, 
jagat dunia maya dihebohkan dengan pro-kontra ucapan selamat 
Hari Raya Naw Ruz 178 EB bagi penganut Agama Baha’i yang 
disampaikan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 
26 Maret yang lalu (kbr.id, 5/8). 

Banyak pihak menilai hal ini tidak tepat dilakukan oleh Menteri 
Agama sebagai representasi negara. Alasannya karena Baha’i 
dianggap bukan agama resmi di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, 
banyak juga pihak yang mendukung tindakan yang dilakukan 
oleh Menteri Agama sebagai bentuk toleransi umat beragama di 
Indonesia. 

Pro-kontra ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semua tentang 
jaminan kebebasan menjalankan agama dan berkeyakinan di 
Indonesia. Ditambah lagi mengingat situasi kebebasan beragama 
dan kepercayaan di Indonesia yang masih diwarnai sejumlah 
pelanggaran. Berikut ulasan lebih lanjut mengenai permasalahan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 

Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dapat 
tercermin dari sejumlah data sebagai berikut. Berdasarkan data 
Laporan Satu Dekade Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan 
(KBB) dari Wahid Foundation (WF) sepanjang tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2018 ditemukan 1.420 tindakan pelanggaran yang 
dilakukan oleh aktor non-negara atau sama dengan 12 tindakan 
perbulannya (Wahid Foundation, 2020).

Selanjutnya, terdapat 1.033 tindakan pelanggaran oleh aktor 
negara atau sama dengan 9 tindakan perbulannya. Jenis tindakan 
pelanggaran terbanyak dilakukan oleh negara adalah pembatasan/
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penutupan/ penyegelan tempat ibadah. Sedangkan pelanggaran 
terbanyak yang dilakukan oleh aktor non negara adalah tindakan 
intimidasi (Wahid Foundation, 2020).

Selanjutnya, berdasarkan riset Setara Institute tentang kebebasan 
beragama dan berkeyakinan (KBB) di tahun 2020, ditemukan 
sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang 
terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan 
dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, 
dan organisasi kemasyarakatan (ormas) (katadata.co.id, 6/4/2021). 

Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan 
oleh aktor non-negara berupa intoleransi, yakni 62 tindakan. Lalu, 
ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan 
mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas 
ibadah yang dilakukan aktor non-negara. Ada pula 6 tindakan 
perusakan tempat ibadah oleh aktor non-negara pada tahun 2020. 
Sementara, kasus kekerasan dan penolakan kegiatan lainnya yang 
dilakukan aktor non-negara sepanjang tahun lalu masing-masing 
sebanyak 5 tindakan (katadata.co.id, 6/4/2021).

Sementara korban KBB sepanjang tahun 2020 terdiri atas warga 
(56 peristiwa), individu (47), penganut agama lokal/penghayat (23), 
pelajar (19), umat Kristen (16), umat Kristiani (6), ASN (4), umat 
Konghucu, umat Katolik, umat Islam, dan umat Hindu (masing-
masing 3) dan umat Buddha serta ormas keagamaan (masing-
masing 2) (tirto.id, 9/4/2021). 

Setara Institute juga mencatat 24 rumah ibadah diganggu selama 
tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: mesjid (14 kasus), 
gereja (7), serta pura, wihara, dan kelenteng masing-masing 1 kasus. 
Kasus berkaitan dengan penghentian bangunan, penyegelan, hingga 
perusakan. Kemudian, dicatat pula ada 32 kasus pelaporan penodaan 
agama yang dilakukan aktor negara. Setidaknya 27 kasus berbasis 
daring. Dari semua kasus, 17 di antaranya berakhir penangkapan 
dan 10 dijatuhi sanksi (tirto.id, 9/4/2021). Berdasarkan data-data 
di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan 
masih menjadi persoalan di Indonesia. Padahal, dalam kebebasan 
beragama dan berkeyakinan telah lama dijamin dalam konstitusi. 
Bagian berikut memberikan ulasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dijamin Konstitusi

Kebebasan beragama dan berkepercayaan telah dijamin dalam 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di Pasal 28E ayat (1) UUD 
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1945 dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 
kembali.

Selanjutnya, di Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa 
setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain 
itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak 
untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 
29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Berdasarkan UUD 1945, maka sebenarnya tidak ada aturan yang 
membagi antara resmi maupun tidak resmi di Indonesia. Semua 
agama dan kepercayaan dijamin kebebasannya untuk dipeluk oleh 
warga negara Indonesia. Batasannya adalah kebebasan dalam 
menjalankan agama dan kepercayaan tersebut tidak bertentangan 
dengan kebebasan orang lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 
28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib 
menghormati hak asasi orang lain. 

Bahkan di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk 
oleh penduduk di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan 
dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, karena 
6 agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh 
penduduk Indonesia. Dalam penjelasan ini dapat dikatakan bahwa 
enam agama tersebut adalah agama yang eksis dan diakui negara 
berdasarkan jumlah pemeluk agamanya. Namun, bukan berarti 
pengakuan terhadap enam agama ini menegasikan agama dan 
kepercayaan yang lebih minoritas dipeluk warga negara Indonesia. 

Karena pada lanjutan dalam penjelasan Pasal 1 undang-undang 
tersebut, menyebutkan bahwa hal ini tidak berarti bahwa agama-
agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang 
di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan 
oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya, 
selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
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Selain peraturan perundang-undangan di atas, jaminan kebebasan 
beragama dan kepercayaan terdapat juga dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara pengujian 
UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang memberikan 
jaminan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan. Karena 
selama ini, penghayat kepercayaan telah terdiskriminasi dan 
tereksklusi secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penghayat 
kepercayaan juga kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar 
sebagai warga negara, seperti hak mencantumkan agama yang 
dianut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Abdali, 2021). 

Permasalahan lain juga terkait dengan ketidakcocokan antara 
identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) 
dan e-KTP, kesulitan dalam melakukan pencatatan sipil untuk 
pernikahan, membuat akta dan dokumen tertentu bagi anak-
anak mereka, mendapatkan pemakaman di Tempat Pemakaman 
Umum (TPU), hingga layanan sekolah dan akses terhadap 
kesehatan. Bahkan, beberapa penghayat kepercayaan juga tidak 
diizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut 
dan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akses modal usaha dari 
lembaga keuangan karena dianggap ateis atau kafir akibat tanda 
strip (-) di kolom agama dalam e-KTP (Abdali, 2021).

Penutup

Oleh karena itu, memasuki 76 tahun usia Kemerdekaan 
Republik Indonesia, maka sudah saatnya kebebasan beragama 
dan berkeyakinan dijamin dan ditegakkan. Jaminan terhadap 
kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan lagi sekedar retorika 
belaka. Negara harus dapat memberikan jaminan pengakuan dan 
perlindungan kepada semua agama dan kepercayaan, serta para 
penganutnya sesuai amanah konstitusi. 

Jaminan kebebasan tersebut yaitu pertama, mendorong negara, 
dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia bersama Kementerian 
Agama untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk 
agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga 
berlaku bagi bagi kelompok minoritas seperti Baha’i, Yahudi, 
Zarasustrian, Shinto, Taoism, serta penganut kepercayaan lokal di 
Indonesia. Kedua, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk 
mengimplementasikan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 
untuk  mewujudkan pelayan publik yang tidak diskriminatif bagi 
pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. 

Politik
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Ketiga, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kurikulum pendidikan 
yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan dan toleransi terhadap 
keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Keempat, mendorong 
Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum bagi 
kelompok maupun individu yang melakukan tindakan intoleransi, 
termasuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap pemeluk agama 
dan kepercayaan di Indonesia.  

- Arfianto Purbolaksono -

Memasuki 76 tahun 
usia Kemerdekaan 
Republik Indonesia, 
maka sudah saatnya 
kebebasan beragama 
dan berkeyakinan 
dijamin dan 
ditegakkan. Jaminan 
terhadap kebebasan 
beragama dan 
berkeyakinan bukan 
lagi sekedar retorika 
belaka. Negara 
seharusnya dapat 
memberikan jaminan 
pengakuan dan 
perlindungan terhadap 
semua agama dan 
kepercayaan, serta 
para penganutnya 
sesuai dengan amanah 
konstitusi. 

Politik
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Profil Institusi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.theindonesianinstitute.com

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

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

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

 

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

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

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

 RISET BIDANG POLITIK

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

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

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

RISET BIDANG SOSIAL

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

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

Program Riset
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

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

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

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

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

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

THE INDONESIAN FORUM

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

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

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

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