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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Maret 2022 mengangkat laporan utama 
mengenai minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-
undang di Indonesia. Sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa undang-
undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, dan minim 
partisipasi publik. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum 
yang represif dan pemerintahan yang otoriter.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang melihat tentang 
capaian investasi Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Capaian realisasi investasi secara 
keseluruhan tahun 2021 menggambarkan bahwa kontribusi investasi baik 
asing maupun domestik terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan 
kemampuan investor domestik untuk terus berkembang. Selanjutnya, 
kami juga membahas tentang kelangkaan produksi tahu tempe akibat 
peningkatan harga kedelai secara global. Akibatnya, konsumen kesulitan 
dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang kegiatan pembagian 
maupun penjualan minyak goreng dengan harga murah oleh partai politik 
yang memunculkan pertanyaan terkait tujuan partai tersebut membagikan 
minyak goreng ditengah kondisi langka dan juga dua tahun jelang Pemilu. 
Selanjutnya, kami juga membahas tentang persiapan bakal calon anggota 
legislatif (bacaleg) perempuan menghadapi Pemilu 2024. Dengan persiapan 
yang matang dan dukungan yang memadai dari beragam aspek dan pihak 
terkait, maka kemungkinan meningkatnya persentase bacaleg perempuan 
untuk dapat lolos ke DPR RI pun meningkat. Selain itu, kami membahas 
tentang tantangan partai politik baru dalam menghadapi Pemilu 2024. 
Kegagalan partai politik baru dalam Pemilu 2019 yang lalu membuktikan 
betapa sulitnya untuk melewati ambang batas parlemen sebesar empat 
persen.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang krisis yang 
dihadapi oleh perempuan dan anak dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. 
Diperlukan kebijakan antisipatif dan kerja sama beragam pihak untuk 
menangani kebutuhan pengungsi terutama bagi perempuan dan anak. 
Selain itu, kami juga membahas tentang anggaran pemerintah di bidang 
pendidikan, yang perlu dialokasikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran 
dan peningkatan kualitas guru.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Participatory Democracy 
dalam Pembahasan Undang-Undang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 
Kota Negara (UU IKN) menambah deret panjang produk hukum 
kontroversial yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang dan 
menuai penolakan dari publik. Usaha untuk melakukan pemindahan 
ibu kota seharusnya bukan menjadi prioritas pemerintah ketika 
Indonesia masih harus melakukan perbaikan ekonomi setelah 
lebih dari dua tahun dihantam oleh Pandemi Coronavirus Disease 
(COVID-19). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) 
bersama dengan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang 
telah keliru dalam menentukan skala prioritas produk hukum yang 
seharusnya dilahirkan untuk situasi seperti saat ini.

Meskipun terdapat latar belakang yang kuat untuk melakukan 
pemindahan ibu kota negara, namun hal tersebut tidak dapat 
dijadikan sebagai alasan bagi DPR untuk mengesahkan RUU 
IKN dengan tergesa-gesa. Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi) menyebut bahwa proses pembahasan RUU 
IKN menjadi rekor tercepat dalam pembahasan hingga pengesahan 
sebuah rancangan undang-undang. Proses pengesahan RUU IKN 
hanya membutuhkan waktu efektif tak kurang dari dua pekan sejak 
tim panitia khusus IKN DPR dibentuk pada 7 Desember 2021, 
bahkan pembahasan rancangan undang-undang a quo lebih cepat 
dari RUU Cipta Kerja yang memakan waktu hingga sepuluh bulan 
(cnnindonesia.com, 19/1/2022).

Proses cepat dan cenderung dipaksakan tersebut tidak hanya 
dialami oleh UU IKN, sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa 
undang-undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, 
dan minim partisipasi publik. Beberapa aturan hukum yang 
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
MK), hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UU Cipta Kerja). Bukti dari minimnya partisipasi publik dalam 

Laporan Utama
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pembentukan beberapa undang-undang tersebut dapat dilihat dari 
salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada bagian pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 
91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah memberi penjelasan tentang 
partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation) 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu 
dijelaskan sebelumnya bahwa putusan ini merupakan hasil dari 
pengujian undang-undang (judicial review) dari UU Cipta Kerja.

Putusan a quo menegaskan bahwa dengan berdasarkan pada 
landasan hukum yang telah dibentuk tersebut, yaitu UU Cipta 
Kerja, maka harus dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau 
metode yang pasti, baku, standar, serta keterpenuhan asas-asas 
pembentukan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan yang 
harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih 
bermakna. Hal ini merupakan pengejawantahan perintah konstitusi 
pada Pasal 22A UUD 1945. Putusan ini makin menguatkan posisi 
masyarakat sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada halaman 393 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 
Mahkamah juga memuat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh 
pembentuk undang-undang agar tercipta partisipasi masyarakat 
yang bermakna, yaitu:

1.Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard);

2.Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), 
dan

3.Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat 
yang diberikan (right to be explained).

Tiga prasyarat yang diberikan oleh Mahkamah tersebut sebenarnya 
telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ruang masyarakat 
untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam pembentukan 
sebuah produk hukum dijamin oleh Pasal 96 undang-undang a quo. 
Jika melihat dari tahapan pembentukan undang-undang, maka 
terdapat beberapa tahap yang dapat digunakan oleh masyarakat. 

Laporan Utama
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Pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, sebuah rancangan 
undang-undang terlebih dahulu dicantumkan ke dalam program 
legislasi nasional (prolegnas), guna mendapatkan masukan dari 
masyarakat, baik prolegnas jangka menengah maupun prolegnas 
prioritas tahunan. Selanjutnya Badan Legislasi akan mengumumkan 
rencana penyusunan prolegnas kepada masyarakat melalui media 
massa baik cetak maupun elektronik. Kemudian, melakukan 
kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dan selanjutnya 
menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.

Sejak penyusunan sampai dengan setelah ditetapkan, DPR, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah yang dikoordinasikan 
oleh Badan Legislasi melakukan penyebarluasan prolegnas. 
Penyebarluasan saat penyusunan dilakukan untuk memberikan 
informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta 
pemangku kepentingan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan 
secara langsung atau melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi 
sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas.

Kedua, tahap penyusunan. Pada proses penyusunan atau 
pembahasan, Rancangan undang-undang disebarluaskan untuk 
mendapat bahan masukan guna melakukan penyempurnaan. 
Namun, keterlibatan publik di dalam kepanitiaan itu terbatas 
diwakili oleh ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai 
permasalahan yang berkaitan dengan materi RUU, hal tersebut 
diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga, tahap pembahasan. Saat proses pembahasan, pembentuk 
undang-undang akan melakukan penyebarluasan RUU untuk 
memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat 
serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik dan 
media cetak. Pasal 245 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib memberikan ruang kepada masyarakat untuk 
dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada 
DPR. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, dilakukan 
dengan rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan 
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, 
pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran.

Secara normatif, terdapat saluran ideal yang dapat ditempuh 
oleh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat, kritik, 
dan masukkan terhadap sebuah rancangan undang-undang yang 

Laporan Utama
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Laporan Utama

tengah dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah. Namun, 
saluran tersebut kerap kali tersumbat dan mandek akibat proses 
yang berjalan dalam tempo waktu cepat dan pembahasan dilakukan 
secara tertutup. Hal ini merupakan salah satu kesalahan pembentuk 
undang-undang dalam memahami partisipasi publik dalam kerangka 
demokrasi.

Menyigi Gagal Paham Demokrasi Partisipatoris

Pada proses pembentukan sebuah undang-undang, masyarakat 
selalu memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah, baik 
secara langsung melalui mekanisme legal yang berlaku maupun 
melalui penggalangan dukungan untuk menolak secara nonformal 
dengan petisi daring. Meskipun pembentuk undang-undang 
mendengarkan masukan tersebut dan memenuhi hak untuk 
didengarkan pendapatnya (right to be heard), namun tidak ada bukti 
tindak lanjut dari hal tersebut.

MK melalui putusannya telah menegaskan bahwa pembentuk 
undang-undang tidak hanya mendengarkan masukan masyarakat, 
namun harus mempertimbangkan (considered) dan memberikan 
penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan oleh 
masyarakat (explained). Ketika ketiga hal tersebut dapat dipenuhi 
dan dilakukan secara maksimal oleh DPR bersama dengan 
pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan tidak akan centang-perenang 
seperti saat ini. Sayangnya, belum terdapat sebuah mekanisme 
yang memungkinkan agar hal tersebut dapat dipenuhi, sehingga 
membuat tidak terpenuhinya prinsip yang terdapat dalam demokrasi 
partisipatif.

Demokrasi partisipatif (participatory democracy) mengelaborasi 
formasi sosial dan politik di masyarakat lebih luas dari kajian-kajian 
politik arus utama yang lebih menitikberatkan pembahasan terkait 
demokrasi elektoral dan liberal, yang hanya mengkaji aspek-aspek 
prosedural demokrasi dan pembedaan wilayah ruang publik dan 
privat (Wiratraman, 2010). Wacana demokrasi partisipatif berusaha 
untuk memetakan, menganalisis dari pelbagai wilayah relasi kuasa, di 
mana pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dibuat melalui 
komunitas yang luas dan plural yang dapat diidentifikasikan lewat 
hak klaim dari warga negara (claim rights citizenship) (Beetham, 
1999).
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Laporan Utama

Masyarakat tidak hanya dihadirkan pada proses demokrasi yang 
bersifat prosedural seperti pemilihan umum ataupun klaim suara 
sepakat ketika melahirkan sebuah produk hukum. Lebih jauh, 
harus terdapat esensi utama dihadirkannya undang-undang yang 
berdasarkan kebutuhan, kehendak, dan keinginan masyarakat. 
Demokrasi partisipatif juga mendorong agar masyarakat dapat 
berperan secara aktif untuk merumuskan sebuah undang-undang 
secara subtantif.

Pelibatan masyarakat oleh DPR bersama dengan pemerintah dalam 
proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat kita 
nilai dengan menggunakan tangga partisipasi masyarakat (Ladder 
of Citizen Participation) yang menunjukkan tingkatan dari pelibatan 
dan partisipasi masyarakat (Arnstein, 1986). Penggunaan indikator 
tersebut akan mempermudah masyarakat untuk memberikan 
penilaian demokratis atau tidaknya pembentuk undang-undang.

Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi 
Arnstein
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Laporan Utama

Hingga saat ini, proses pembentukan undang-undang yang 
melibatkan masyarakat secara meluas hanya sampai pada tahap 
pemberitahuan (informing) yang hanya memberitahu sudah sejauh 
apa sebuah rancangan undang-undang dibahas. Artinya, DPR 
bersama dengan pemerintah hanya menjadikan pelibatan masyarakat 
sebagai formalitas untuk menjustifikasi sebuah rancangan produk 
hukum agar dianggap partisipatif (tokenism). Hal tersebut masih 
belum memenuhi prinsip dari demokrasi partisipatif yang subtansial.

Merujuk Pasal 45 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
terdapat keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang 
yang terbatas diwakili oleh ahli hukum, praktisi, atau akademisi 
yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi RUU. 
Pelibatan segelintir kelompok ini pun masih termasuk tokenism 
karena hanya berperan memberikan konsultasi (Consultation) dan 
ditempatkan dalam sebuah tim (Placation).

Kelompok terbatas yang memiliki kemampuan khusus atau keahlian 
dalam bidang tertentu seperti ahli hukum, praktisi, akademisi, 
hingga non-government organization seharusnya dilibatkan lebih 
jauh, minimal hingga pada tangga Kemitraan (Partnership). Hal ini 
dapat membuat pelibatan masyarakat akan menjadi lebih baik dan 
mampu menyerap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan oleh DPR 
bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang 
untuk meningkatkan partisipasi publik. Pertama, transparansi dalam 
proses legislasi. Pembentuk undang-undang harus membuka kepada 
publik pembahasan yang dilakukan terhadap sebuah rancangan 
undang-undang melalui website DPR secara terbuka. Namun, 
jangan sampai terdapat pembahasan yang sengaja ditutupi seperti 
UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK yang menuai penolakan publik.

Kedua, agar dapat terwujud Kemitraan (Partnership), langkah yang 
dapat dilakukan adalah dengan menjadikan partisipasi masyarakat 
dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan hanya 
sebagai “hak” tapi sebuah “kewajiban”. Konsekuensi perubahan 
tersebut diharapkan mampu membentuk ikatan dan sinergi antara 
pembentuk undang-undang dan masyarakat.

Ketiga, pembentuk undang-undang dapat menjadikan petisi 
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daring sebagai medium penyerap aspirasi masyarakat. Langkah ini 
merupakan pilihan jangka panjang, mekanisme dan aturan hukumnya 
harus disediakan terlebih dahulu. Dalam hal ini, melalui petisi daring 
yang dikelola langsung oleh pembentuk undang-undang akan 
membuat masyarakat lebih mudah dalam memberikan masukkan.

- Hemi Lavour Febrinandez - 

Laporan Utama

Minimnya partisipasi 
publik dalam proses 
pembentukan 
undang-undang akan 
melahirkan produk 
hukum yang represif 
dan pemerintahan yang 
otoriter.
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Capaian Investasi Indonesia Pasca UU Cipta Kerja

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia bekisar antara 5,3 
sampai 5,9 persen yang bersumber dari pertumbuhan pada sisi 
pengeluaran sebesar 5 persen. Optimisme pertumbuhan ekonomi 
tersebut dibentuk berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
dan Rencana Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 
Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 (kominfo.go.id, 18/02/2022). 
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan besar 
akan mudah tercapai apabila berfokus pada produktivitas yang 
meningkatkan sisi penerimaan negara.

RKP dan KEM-PPKF 2023 masih berfokus pada pemulihan ekonomi 
akibat pandemi seperti peningkatan layanan telemedicine bagi 
masyarakat. Tentunya, peningkatan kasus yang terjadi pada bulan 
Februari 2022 berdampak pada produktivitas negara, sehingga 
kinerja menjadi semakin turun. Tema RKP dan KEM-PPKF 2023 
yang diusung adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi 
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut 
memperhatikan pentingnya sektor produktif untuk direformasi dan 
transformasi agar mengalami peningkatan (ekon.go.id, 17/02/2022)

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP dan KEM 
PPKF 2023 beserta tema yang diusung sangat mungkin dapat 
terwujudkan. Diantaranya adalah dengan peningkatan investasi 
baik dalam negeri maupun investasi asing, pembiayaan stimulus 
perpajakan, dorongan daya saing ekspor, serta peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk 
transformasi dan reformasi yang dicanangkan dalam peningkatan 
produktivitas. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, 
dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
(29/4/2021) menyebutkan bahwa keberhasilan dalam reformasi 

Ekonomi
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struktural menjadi faktor pendorong ekonomi dalam jangka 
menengah, sedangkan untuk pendorong percepatan ditopang oleh 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada pelaksanaan 
reformasi struktural, meningkatkan investasi, dan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

UU Cipta kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin usaha 
dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan 
(Licences Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk 
Based Approach). Selanjutnya, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga 
menjadi pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan 
sistem Online Single submission (OSS). Hal tersebut diharapkan 
mampu meningkatkan investasi sekaligus lapangan kerja dan peluang 
usaha akan tercipta.

Di antara aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk 
mendorong investasi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. 
Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka 
untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang 
usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan Koperasi dan 
UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan capaian data realisasi 
investasi Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2021 sekaligus 
data realisasi investasi kumulatif tahun 2021 dalam Konferensi Pers 
yang dilaksanakan secara virtual (27/01). Capaian realisasi investasi 
periode Oktober-Desember (Triwulan IV) tahun 2021 mencapai 
Rp241,6 triliun dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
sebanyak 295.491 orang (bkpm.go.id, 27/01/2022).

Lebih lanjut, secara kumulatif realisasi investasi selama periode bulan 
Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Capaian 
ini melebihi 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus 
oleh Presiden RI Joko Widodo, yaitu sebesar Rp900 triliun, serta 
mencapai 104,8 persen dari target pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun. 
Lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi ini adalah 
sebanyak 1.207.893 tenaga kerja.

Capaian realisasi investasi yang melebihi target tersebut tidak 
terlepas dari hasil reformasi yang menggunakan pendekatan 
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berbasis risiko. Dalam pencapaian target juga tentunya masih 
memiliki berbagai tantangan terkait kondisi-kondisi di Indonesia. 
Meskipun secara administrasi dimudahkan, ancaman lain seperti 
masih besarnya indeks korupsi di Indonesia juga masih menjadi batu 
sandungan dalam pemaksimalan investasi dalam negeri. 

Penelitian Saragih (2019), yang menggunakan metode Regresi Data 
Panel dengan pendekatan Fixed Effect Model, ditemukan bahwa 
Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi 
berpengaruh positif signifikan terhadap Foreign Direct Investment 
(FDI) di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi skor kepercayaan untuk mengatasi 
korupsi di Indonesia, maka investasi dalam negeri akan meningkat. 

Selain indeks persepsi korupsi, tantangan lain yang dihadapi dalam 
implementasi UU Cipta Kerja dalam peningkatan investasi selama 
ini adalah masih adanya penolakan dari asosiasi buruh seperti 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menganggap 
banyak sisipan pasal dalam UU Cipta Kerja merugikan kalangan 
buruh dan masih cacat formil (republika.co.id, 20/02/2022).

Rekomendasi

Melihat besarnya dampak investasi yang merupakan komponen 
dalam PDB ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan. 
Pertama, Kementerian Investasi dalam hal ini BKPM, perlu 
membuat badan pengawas dalam penerbitan izin investasi usaha. 
Hal tersebut penting dilakukan karena walaupun semua serba digital, 
masih memungkinkan celah perilaku pungutan liar dari oknum yang 
tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan sumber daya alam 
Indonesia. 

Kedua, perilaku korupsi Indonesia masih berada di bawah rata-rata 
dunia. Penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sangat penting dilakukan mengingat kondisi korupsi di suatu negara 
merupakan salah satu faktor penentu keputusan berinvestasi. 
Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membedah pasal-
pasal yang dinilai merugikan pekerja. Hal ini penting, jangan 
sampai tingginya penyerapan tenaga kerja karena adanya investasi 
berbanding terbalik dengan kesejahteraan pekerjanya.

 - Nuri Resti Chayyani  -
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Distorsi Pasar: 
Permasalahan Produsen Tempe Tahu

Di awal tahun 2022, Indonesia mengalami berbagai masalah 
kelangkaan terutama pada bidang pangan. Kelangkaan yang 
terjadi diantaranya kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat 
dan salah satunya adalah komoditi tahu dan tempe. Produsen 
tahu dan tempe melakukan aksi mogok produksi pada hari Senin 
(21/1/2022) dikarenakan ada peningkatan harga kedelai (liputan6.
com, 21/2/2022). Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia 
(Kopti) DKI Jakarta menjelaskan bahwa aksi mogok dilakukan 
selama tiga hari. Saat ini harga bahan baku kedelai ada pada kisaran 
Rp11.000 per kg, sebelumnya harga kedelai Rp9.000 per kg. 

Kenaikan harga hingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tentunya 
dapat menimbulkan disorsi pasar. Distorsi pasar merupakan kondisi 
ketidakseimbangan pasar yang mengganggu mekanisme pasar. 
Mekanisme yang sudah tersusun rapi menjadi terganggu. Dalam 
hal ini distorsi pasar terjadi pada produsen tempe tahu yang 
mengandalkan bahan baku impor. 

Bahan baku tempe tahu berasal dari kedelai impor sehingga harganya 
tergantung pada harga dunia. Berdasarkan data Chicago Board of 
Trade (CBOT), harga kedelai pada minggu kedua bulan Februari 
2022 mencapai 15,77 USD per bushels. Harga ini diperkirakan terus 
naik hingga bulan Mei yang mencapai USD15,79 per bushels dan 
mulai turun pada bulan Juli sebesar USD15,74 per bushels.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebutuhan kedelai yang 
tinggi dan merupakan importir kedelai terbesar kedua setelah China. 
Total impor kedelai diperkirakan mencapai 7,2 juta ton sepanjang 
tahun 2020. Jumlah impor kedelai tersebut mencakup biji kedelai 
untuk industri tahu dan tempe, serta kedelai yang digunakan untuk 
tepung dan lainnya (idxchannel.com, 7/1/2021). 

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) 
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mengungkapkan bahwa alasan ketergantungan impor kedelai adalah 
ketidakmampuan kedelai lokal untuk produksi dalam negeri sebagai 
pemenuhan kebutuhan nasional. Perkiraan kebutuhan kedelai kira-
kira berada di angka 3 juta ton lebih. Namun, produksi kedelai lokal 
hanya 2 juta ton dan terus mengalami penurunan hingga tahun 
2021. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, impor menjadi penting 
dan dibutuhkan.

Besarnya impor kedelai yang dilakukan oleh pemerintah, sudah 
membentuk pola produksi tahu tempe di Indonesia. Tempe dan tahu 
yang berkualitas, memerlukan kedelai yang berkualitas juga yaitu 
dari kedelai impor. Di sisi lain, petani kedelai lokal juga memerlukan 
dukungan dari pemerintah agar dapat meningkatkan produktivitas 
dan melindungi harga jualnya.

Selama ini yang terjadi adalah ketika produktivitas mengalami 
peningkatan, maka harga jual cenderung turun. Lesunya nilai 
tukar pertanian komoditi kedelai tersebut membuat petani enggan 
untuk menanam kedelai. Keadaan tersebut membuat pasar dalam 
negeri tidak seimbang dan tujuan swasembada pertanian menjadi 
terhambat. 

Seiring dengan penurunan produksi kedelai lokal, impor kedelai pun 
mengalami peningkatan. Tercatat di Kementerian Pertanian, impor 
kedelai pada tahun 2016 sejumlah 2,26 juta ton, tahun 2017 sebanyak 
2,67 juta ton, hingga 2020 berada di 2,47 juta ton. Permintaan 
masyarakat yang menganggap tahu tempe sebagai makanan pokok 
mengharuskan ketersediaan stok kedelai setiap hari (antaranews.
com, 18/2/2022). 

Grafik 1. Nilai Impor Negara Pemasok Kedelai Indonesia 
2021

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 
2,49 juta ton kedelai dengan nilai mencapai USD1,48 miliar pada 
tahun 2021. Amerika Serikat menjadi pemasok kedelai terbesar 
dengan nilai USD1,29 miliar. Nilai tersebut setara dengan 86,5% 
dari total impor kedelai Indonesia. Sementara volumenya tercatat 
sebesar 2,15 juta ton atau 86,3% dari total volume. 

Kanada berada di posisi kedua dengan nilai impor kedelai sebesar 
US$ US$ 135,89 juta dan volume 232 ribu ton. Argentina menyusul 
di posisi selanjutnya dengan nilai impor US$ 52,08 juta dan volume 
89,95 ribu ton. Impor kedelai dari Brasil ke dalam negeri tercatat 
sebesar US$ 5,34 juta dan volume 9,2 ribu ton. Dari Malaysia, 
Indonesia mengimpor kedelai senilai US$ 2,46 juta ton dan volume 
5,5 ribu ton.

Pilihan untuk melakukan impor juga dikuatkan oleh kualitas kedelai 
impor. Baik dari segi bentuk, besar, dan warna, kedelai impor sudah 
memenuhi standar kebutuhan. Berbanding terbalik dengan kualitas 
kedelai lokal yang tidak terstandar dengan baik. Selain itu, kedelai 
impor juga berasal dari negara yang menggunakan teknologi yang 
tinggi dalam pertanian.  Sementara, kondisi teknologi petani kedelai 
kita masih menggunakan cara tradisional yang masih mengandalkan 
area lahan dan cuaca untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 
kedelai.

Untuk itu, perlu adanya langkah pembuat kebijakan untuk mengatasi 
situasi dan tantangan terkait pasar, pemenuhan kebutuhan dan 
peningkatan produktivitas dan mutu kedelai, serta mencegah 
terjadinya distorsi pasar. Kementerian Perdagangan perlu memantau 
dan mengevaluasi harga jual yang ditetapkan pengimpor kepada 
produsen tahu tempe. Kebijakan tersebut guna menyesuaikan agar 
harga kedelai tetap dalam batas wajar, sehingga produsen tahu 
tempe dapat beroperasi dan kebutuhan protein nabati terpenuhi.

Kementerian Pertanian juga perlu memperluas sentra produksi di 
luar Jawa. Selama ini, produksi kedelai terkonsentrasi di Provinsi 
Jawa Timur. Pengembangan teknologi inovasi juga perlu dipelajari 
dari negara Brazil yang memiliki produksi kedelai tertinggi di dunia. 

Selain itu, untuk mendukung dan melindungi petani lokal kedelai, 
Kementerian Pertanian perlu menerapkan stabilisasi harga kedelai 
dalam jangka waktu terbatas agar tidak mendistorsi mekanisme 
pasar lebih jauh. Dukungan lewat pendampingan, bantuan 
bibit, pelatihan, dan teknologi pertanian yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan kualitas kedelai juga penting dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan pasar akan kedelai yang berkualitas dan mampu bersaing 
dengan kedelai impor. Jika hal tersebut dilakukan maka kebutuhan 
akan kedelai dapat dipenuhi dan kesejahteraan petani kedelai dapat 
ditingkatkan.

 - Nuri Resti Chayyani  -
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Peran Partai Politik 
di Tengah Kelangkaan Minyak Goreng 

Minyak goreng merupakan komoditas yang mahal dan langka saat 
ini di Indonesia. Kelangkaan ini yang menyebabkan harga minyak 
goreng menjadi mahal. Kenaikan harga minyak goreng telah 
terjadi sejak bulan November 2021. Pada bulan Desember 2021, 
Pemerintah pun turun tangan dengan mematok kebijakan satu 
harga untuk minyak goreng, yakni Rp 14.000 per liter. Kementerian 
Perdagangan juga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation 
(DMO) dan Domestic  Price Obligation (DPO), mulai 27 Januari  
2022. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, pemerintah 
mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. 
HET minyak goreng menyebabkan harga turun dan berlaku mulai 
1 Februari 2022. Namun, setelah harga minyak goreng ditetapkan 
diangka Rp 11.500 hingga Rp 14.000 per liter, saat ini ketersediaan 
minyak goreng di toko ritel, supermarket, pasar tradisional justru 
langka (kontan.co.id, 12/3/2022).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 
Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, kenaikan harga minyak 
goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup 
tajam. Selanjutnya faktor lain adalah turunnya panen sawit pada 
semester kedua. Kondisi ini menyebabkan suplai CPO menjadi 
terbatas dan gangguan pada rantai distribusi (supply chain) industri 
minyak goreng. Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga 
minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk 
pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan 
B30. Kemudian yang terakhir adalah gangguan logistik selama 
pandemi COVID-19, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan 
kapal (kontan.co.id, 12/3/2022).

Kondisi ini menyebabkan Hampir di seluruh daerah di Indonesia 
terjadi antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak 
goreng dengan harga yang sesuai dengan HET. Ditengah kondisi 
tersebut, beberapa partai politik melakukan aksi jual minyak 
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goreng murah. Berdasarkan pantauan pemberitaan dari berbagai 
media daring, ada beberapa partai yang melakukan aksi tersebut. 
Pertama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggelar pasar 
murah di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. PSI menjual 
ratusan minyak liter minyak gorengan dengan harga Rp 10.000 per 
liter (tirto.id, 9/3/2022). 

Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
menggelar penjualan minyak goreng curah murah seharga Rp10.500 
per liter kepada masyarakat. PDIP mendistribusikan minyak goreng 
dengan harga eceran tertinggi kepada warga di Bandar Lampung. 
Selain PSI dan PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga 
melakukan hal yang sama. Partai Nasdem tercatat melakukan 
kegiatan operasi pasar sejak 24-26 Februari 2022 di 3 kabupaten 
yang berlokasi di Sumatera Utara. Setidaknya ada 6 ton minyak 
goreng dalam 6.000 kemasan yang dijual murah (tirto.id, 9/3/2022).

Selain beberapa partai diatas, Partai Demokrat juga menjual 16 ribu 
liter minyak goreng murah kepada masyarakat di Pacitan, Ngawi, 
Jawa Timur. Masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga 
Rp 11.500 per liter, sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah 
(tempo.co, 9/3/2022). Berbeda dengan beberapa partai-partai 
diatas, yang menjual minyak gorengan dengan HET, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) malah membagikan minyak goreng gratis merek 
Jujur kepada warga di Kota Bekasi. Selain PKS, DPD Partai Golkar 
Jatim juga membagikan 100 paket bantuan secara simbolis kepada 
pedagang gorengan di sekitar Kantor DPD Golkar Jatim. Partai 
Golkar membagikan 5.000 liter di Surabaya yang dikhususkan 
kepada pedagang gorengan atau pedagang yang menggunakan 
bahan baku minyak untuk produksi (detik.com, 12/2/2022).

Melihat hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 
Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, menilai 
partai politik sah-sah saja menggelar operasi pasar minyak goreng. 
Apalagi, jika mereka kemudian menjual minyak goreng tersebut di 
bawah HET. Sebab, yang dilarang itu menjual di atas HET. Meski 
demikian, Oke mengatakan pihaknya tidak mengkoordinir parpol 
yang melakukan operasi pasar, sehingga ia tidak mengetahui secara 
jelas mereka mendapat pasokan dari mana (cnnindonesia.com, 
8/3/2022). 

Kegiatan yang dilakukan beberapa partai politik dengan menjual 
maupun membagikan minyak goreng kepada masyarakat 
memunculkan pertanyaan terkait motif mereka ditengah kelangkaan 

Politik



Update Indonesia — Volume XVI, No.3 – Maret 2022 19

dan dua tahun jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Tulisan ini 
mencoba untuk mengupasnya di bagian berikut. 

Motif Partai Politik 

Kegiatan pembagian maupun penjualan minyak goreng dengan 
harga murah oleh partai politik memunculkan pertanyaan terkait 
tujuan partai tersebut membagikan minyak goreng ditengah kondisi 
langka dan juga dua tahun jelang Pemilu. Untuk menjawab hal ini, 
dapat dilihat dari pendekatan fungsi partai politik itu sendiri.  

V.O. Key (dalam Aldrich, 2011) membagi fungsi partai politik 
dalam tiga bagian, yaitu; fungsi partai dalam pemilihan (party in 
electorate), partai sebagai sebuah organisasi (party organization), 
dan partai dalam institusi pemerintahan (party in government). 
Kegiatan yang dilakukan beberapa partai politik dengan membagikan 
maupun menjual minyak goreng dengan harga murah merupakan 
tindakan politik untuk menarik simpati publik jelang Pemilu 2024, 
atau meminjam istilah Key di atas, partai politik saat ini hanya 
menjalankan fungsi partai dalam pemilihan (party in electorate). 
Diharapkan dengan aksi yang mereka lakukan dapat menarik simpati 
publik terhadap partai tersebut. Simpati publik ini yang kemudian 
coba dikonversi menjadi suara dalam Pemilu 2024 nanti.

Jika kita melihat orientasi partai, di Indonesia terbagi atas dua 
klasifikasi, yaitu The Votes-Seeking Party dan The Office-Seeking 
Party. The Votes-Seeking Party, artinya partai hanya berorientasi 
untuk merebut suara demi memenangkan pemilu atau setidaknya 
lolos dalam parliamentary threshold empat persen. Hampir semua 
partai yang melakukan aksi tersebut di atas masuk dalam klasifikasi 
orientasi ini, kecuali PDIP.

Sementara, PDIP sebagai petahana masuk dalam kategori The 
Office-Seeking Party. Artinya, PDIP sebagai partai pemenang 
Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, berorientasi untuk memaksimalkan 
dan mengamankan kekuasaannya di Pemilu 2024. Upaya ini 
dilakukan untuk mengamankan posisi atau jabatan yang mereka 
kuasai, walaupun dengan berbagi kekuasaan dengan partai lainnya 
dalam koalisi. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa motif partai 
politik menjual minyak goreng murah merupakan tindakan untuk 
mendapatkan suara pada Pemilu 2024.
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Membangun Klientalism

Tindakan yang dilakukan partai politik dengan membagikan 
maupun menggelar pasar murah yang menjajakan minyak goreng 
sesungguhnya tidak tepat dan tidak mendidik masyarakat. Bahkan 
kegiatan ini dapat dikatakan sebagai pembangunan klientelisme 
politik. 

Klientelisme ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang 
menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. 
Dengan demikian, terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal 
balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; 
Aspinall & Hicken, 2019 dalam Pahlevi dan Amrurobbi, 20202).

Hicken (2011, dalam Pamungkas, 2020) menyatakan bahwa 
klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi 
atau timbal balik yaitu pemberian barang atau jasa dari satu 
pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap 
pemberian keuntungan dari pihak lain. Misalnya, sumber-sumber 
material dapat dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan 
politik lainnya. Kedua, hirarkis yaitu adanya penekanan pada relasi 
kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, 
aspek pengulangan yaitu pertukaran klientelistik yang berlangsung 
secara terus-menerus.

Contoh klientelisme dapat dilihat berdasarkan studi Aspinall dan 
Berenschot (2019 dalam Pamungkas, 2020) di Argentina.  Di 
Argentina, klientelisme dilakukan melalui program kesejahteraan 
dengan memberikan susu bubuk, makanan kemasan hingga obat-
obatan bersubsidi yang didistribusikan melalui cabang-cabang 
daerah dari Partai Keadilan (Partido Justicialista).

Berdasarkan contoh diatas, maka kegiatan partai politik dengan 
membagi maupun menjual minyak goreng dapat dikatakan sebagai 
cara patron guna mempengaruhi masyarakat sebagai klien. Hal 
ini tentunya akan mengakibatkan hubungan antara masyarakat 
dengan partai politik menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang 
telah mendapatkan bantuan akan tidak berdaya dihadapan partai 
politik untuk memberikan suaranya tanpa melihat program dan 
rekam jejak partai tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki 
kedaulatan memilih dalam pemilu.  
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Penutup

Partai-partai yang melakukan kegiatan pembagian maupun 
penjualan minyak goreng memiliki anggota yang menempati posisi 
strategis di eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Partai-partai politik tersebut seharusnya dapat berkontribusi 
mengatasi kelangkaan minyak goreng sesuai dengan fungsinya 
dengan meminjam istilah VO Key, yaitu menjalankan fungsi dalam 
pemerintahan (party in government).  

Partai-partai tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal 
dalam pemerintahan maupun dalam posisi sebagai oposisi, dengan 
cara menyerap aspirasi masyarakat, mengeluarkan kebijakan, 
dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Hal ini penting 
untuk memastikan agar kebijakan publik dan pelaksanaannya tidak 
menimbulkan distorsi pasar dan dapat memenuhi kebutuhan minyak 
goreng masyarakat.

 - Arfianto Purbolaksono -
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Persiapan Calon Anggota Legislatif Perempuan 
Menghadapi Pemilu 2024

Pada 24 Januari 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah 
memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) serentak akan jatuh 
pada 14 Februari 2024 (Kompas.com, 24/01/2022). 

Mengingat pemilu yang akan diselenggarakan dua tahun lagi, maka 
beberapa partai politik pun mulai membuka pendaftaran bakal calon 
anggota legislatif (bacaleg). Misalnya, Partai Amanat Nasional 
(PAN) yang telah membuka pendaftaran sejak bulan Februari 2022. 
Menurut Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) 
PAN, Yandri Susanto, penjaringan sejak dini diperlukan agar PAN 
mendapatkan calon terbaik (pan.or.id, 17/02/2022). Selain itu, 
ada pula Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang juga membuka 
pendaftaran bacaleg untuk Pemilu 2024 dengan menggunakan 
metode konvensi rakyat (okezone.com, 30/01/2022). 

Melihat sudah dimulainya persiapan dalam menghadapi Pemilu 
2024 mendatang, maka tulisan ini ingin melihat persiapan bacaleg 
perempuan. Dalam melihat hal tersebut, tulisan ini menggunaakan 
teori Matland (2022) yang mengatakan bahwa terdapat tiga 
tahapan seleksi, yaitu diseleksi oleh diri sendiri, diseleksi oleh partai 
politik, dan diseleksi oleh pemilih dalam pemilu. Hal ini menjadi 
penting sebab hingga pemilu terakhir tahun 2019, keterwakilan 
perempuan di DPR RI belum mencapai 30 persen, mengingat angka 
ini merupakan angka minimal bagi perempuan untuk dapat memberi 
arti dalam parlemen (Mariyah,2002).  

Tiga Tahapan Caleg Perempuan Sebelum Masuk ke Parlemen 

Menurut Matland (2002) dalam jurnalnya yang berjudul 
“Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif 
dan Sistem Pemilihan”, terdapat tiga tahapan bagi seorang kandidat 
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sebelum masuk ke parlemen. Tahapan pertama adalah diseleksi oleh 
diri sendiri, perempuan harus memberanikan diri dan membulatkan 
tekad untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Keinginan untuk maju 
dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh seberapa besar persentase 
kemenangannya, bagaimana ramahnya lingkungan politik yang akan 
mendukungnya, dan berapa serta bagaimana sumber daya yang 
dimiliki untuk keperluan kampanye (Matland, 2002).

Berdasarkan data hasil Pemilu tahun 2019, perempuan yang telah 
memiliki modal politik cenderung memiliki persentase untuk lolos 
lebih tinggi dibandingkan perempuan yang baru pertama kali 
ikut serta dalam pemilu. Hal ini dibuktikan dengan dari 117 caleg 
perempuan terpilih di DPR RI tahun 2019, 44 orang (37,6%) adalah 
petahana dan 18 orang (15,3%) pernah menjabat sebagai anggota 
legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana. Hal ini 
menunjukkan bahwa lebih dari setengah caleg perempuan terpilih 
di DPR RI tahun 2019 tercatat berpengalaman sebagai anggota 
legislatif. Ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 
20,3% bukan sekadar capaian, tapi juga investasi politik perempuan 
yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk 
mewujudkan prinsip kesetaraan (Cakrawikara, 2019). 

Selain itu, faktor keluarga juga dapat menjadi penentu lolosnya 
perempuan ke parlemen, walaupun hal tersebut lebih mengarah 
kepada dinasti politik. Setidaknya, ada 10 anggota legislatif 
perempuan saat ini yang memiliki ikatan keluarga dengan kepala 
daerah (Umagapi, 2020). Untuk itu, penting bagi perempuan yang 
akan ikut dalam Pemilu 2024 mendatang untuk memiliki modal 
politik terlebih dahulu. 

Tahapan kedua adalah diseleksi oleh partai politik. Dalam hal ini, 
Matland (2002) menekankan pentingnya melihat budaya dalam 
partai politik tersebut, apakah legal-rasional ataupun tradisional. 
Perempuan akan lebih diuntungkan jika partai tersebut lebih 
condong ke arah legal-rasional, artinya sudah lebih ramah gender. 
Untuk melihat hal tersebut, seorang bacaleg perempuan bisa melihat 
dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai 
politik untuk melihat seberapa besar komitmen partai politik dalam 
menghadirkan perempuan di partai politik; apakah perempuan 
memiliki struktur khusus perempuan seperti organisasi sayap 
perempuan ataupun bidang perempuan, dan jumlah perempuan 
yang lolos ke parlemen di pemilu sebelumnya. 

Lebih lanjut, Matland (2002) juga mengatakan bahwa perlu untuk 
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melihat pentingnya relasi antara perempuan dan pimpinan partai. 
Pada sistem seleksi yang terbuka di mana terdapat nama calon dan 
lambang partai, perempuan harus mendapat nomor urut di atas 
sehingga persentase terpilihnya pun lebih baik, atau bukan hanya 
sebagai pelengkap saja. Pada sistem tertutup, pimpinan partailah 
yang akan menentukan. Untuk itu, relasi dengan pemimpin partai 
sangat diperlukan agar terpilih dan dapat duduk di parlemen. Namun, 
Matland mengatakan bahwa pertimbangan terpenting dalam 
tahapan seleksi di partai politik adalah apakah kandidat tersebut 
dapat membawa suara atau tidak (Matland, 2002). Walaupun relasi 
kuasa penting, namun hal ini bukanlah faktor tunggal. Kapasitas 
calon anggota legislatif perempuan juga menjadi penting. Hal ini 
berkaitan dengan modal kapital dan sosial yang akan membentuk 
relasi kuasa tersebut. 

Ketiga, diseleksi oleh pemilih. Pada tahapan ini yang dilihat adalah 
bagaimana agar dipilih oleh masyarakat dan mendapatkan kursi di 
parlemen. Tentu diperlukan strategi khusus agar seorang perempuan 
dapat menang dalam sebuah pemilihan umum (Matland, 2002). 
Tahapan di seleksi oleh pemilih ini berkorelasi dengan seleksi tahap 
pertama dan kedua, yaitu apakah perempuan tersebut memiliki 
modal sosial dan capital, serta dukungan dari partai politik. 

Hambatan ataupun tantangan yang dihadapi oleh calon anggota 
legislatif perempuan pada saat berkampanye lebih mengarah 
kepada permasalahan finansial. Hal ini memberikan gambaran 
secara sederhana bahwa biaya politik di Indonesia memang cukup 
besar. Untuk itu, pada tahapan ini, yang perlu dipersiapkan oleh 
calon anggota legislatif perempuan selain ide dan gagasan sebagai 
modal dalam berkampanye, juga perlu untuk mempersiapkan modal 
finansial. Modal ini bukan untuk membeli suara, melainkan biaya 
politik.

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk dipersiapan oleh perempuan 
yang maju di Pemilu 2024 mendatang. Pertama, memetakan calon 
pemilih dan mendekatkan diri dengan konstituten jauh-jauh hari 
sebelum masa pemilihan agar tidak terkesan dekat dengan publik 
hanya karena ingin terpilih. Selain itu, penting untuk perempuan juga 
terlibat dan mendekatkan diri dengan organisasi kemasyarakatan 
sebagai bagian untuk investasi dan modal sosial dan jaringan 
strategis.
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Kedua, mendengarkan aspirasi publik. Sebelum masa kampanye, 
penting bagi perempuan yang ingin maju di Pemilu 2024 mendatang 
untuk lebih fokus kepada mendengarkan aspirasi publik. Hal ini 
akan sangat berguna sebagai rujukan untuk membuat program-
program yang akan ditawarkan nantinya pada masa kampanye, 
yang tentunya relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Ketiga, mempersiapkan modal finansial. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa modal finasial bukan untuk membeli 
suara ataupun politik uang, melainkan sebagai ongkos politik. Sebab, 
seperti diketahui bahwa pemilu memang membutuhkan biaya dalam 
operasionalisasi kegiatannya. 

Keempat, memilih partai politik yang ramah terhadap perempuan 
dan sesuai dengan program yang akan ditawarkan kepada pemilih. 
Selain itu, setelah masuk ke partai politik, penting pula bacaleg 
perempuan untuk mendekatkan diri dengan pimpinan partai dan 
menunjukkan minat dan kapasitas untuk berkiprah dalam organisasi 
partai. Sampai saat ini, mayoritas partai politik di Indonesia 
menggunakan metode penunjukan langsung oleh pimpinan partai. 
Dengan demikian, penting untuk membangun relasi dengan elit-elit 
partai agar perempuan mendapatkan daerah pemilihan (dapil) dan 
nomor urut yang strategis. 

Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang memadai dari 
beragam aspek dan pihak terkait, maka persentase kemungkinan 
bacaleg perempuan untuk dapat lolos ke DPR RI pun meningkat. 
Dengan begitu, maka mungkin saja cita-cita untuk menghadirkan 
perempuan minimal 30 persen di DPR RI akan menjadi kenyataan di 
Pemilu 2024 mendatang. 

- Ahmad Hidayah -
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Jelang Pemilu 2024, sejumlah partai politik baru mulai 
mendeklarasikan diri. Bahkan, sudah ada lima partai politik baru 
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkumham). Pertama, Partai Gelombang Rakyat 
Indonesia (Gelora) yang diketuai oleh eks Presiden Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Anis Matta. Kedua, Partai Ummat, bentukan eks 
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Ketiga, Partai 
Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diketuai oleh Gede Pasek 
Suardika, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) dan diisi oleh sejumlah loyalis Anas Urbanigrum, 
mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Keempat, Partai Rakyat 
Adil Makmur (PRIMA) dengan Ketua Umum Agus Jabo Priyono. 
Kelima, Partai Rakyat yang diketuai oleh Arvindo Noviar.

Kemunculan partai politik baru menjelang pemilu bukan fenomena 
yang baru. Sejak era reformasi, salah satu upaya menyambut 
perubahan rezim ke arah yang lebih demokratis adalah dengan 
mendirikan partai politik. Pendirian partai politik di awal reformasi 
disebabkan karena political euphoria, sebuah luapan emosi politik 
yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa (Hanafi, 2018).

Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa 
partai tersebut berhasil meraih dukungan publik. Berkaca pada 
Pemilu 2019 lalu, empat partai baru yang ikut serta dalam pemilu 
semuanya gagal lolos ke parlemen karena tidak mampu untuk 
melampaui ambang batas parlemen sebesar empat persen. Untuk 
itu, tulisan ini ingin melihat tantangan yang akan dihadapi oleh partai 
politik baru di Pemilu 2024 mendatang. 

Pelajaran dari Pemilu 2019

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada satupun partai 
baru yang berhasil meraih suara di atas empat persen pada Pemilu 
2019. Hal ini menandakan bahwa untuk lolos ke parlemen bukan 
perkara mudah. Bahkan, tidak hanya partai baru, partai yang sudah 
lama pun ada yang tidak berhasil melewati ambang batas parlemen, 

Tantangan Partai Politik Baru 

Dalam Menghadapi Pemilu 2024   

Politik



Update Indonesia — Volume XVI, No.3 – Maret 2022 27

seperti Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Jika mengacu pada hasil survei dari lembaga Media Survei Nasional 
(Median) yang dilakukan di awal tahun 2019 dengan melibatkan 
1.000 responden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
dan Gerindra adalah dua partai yang mampu mendulang suara 
terbesar berdasarkan survei tersebut. Lebih lanjut, hasil survei 
memperlihatkan bahwa rata-rata responden memilih partai 
berdasarkan figur tokoh (Vice, 18/04/2019). Jika mengacu pada hal 
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sosok figur dari partai-partai 
baru tidak terlalu “menjual”, sehingga belum mampu menghasilkan 
jumlah suara untuk dapat melampaui ambang batas parlemen.

Tidak hanya soal figur, program dari satu partai ke partai lain yang 
tidak terlalu terlihat perbedaannya juga menjadi salah satu persoalan. 
Dampaknya, partai baru tak memiliki gebrakan baru untuk menarik 
simpati masyarakat (Vice, 18/04/2019). Di sisi lain, partai-partai 
lama seperti PDIP, Golkar dan Gerindra, memang telah memiliki 
basis massa yang loyal di akar rumput. 

Ketidakberhasilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dapat 
menjadi pelajaran berharga. PSI menjadi partai yang sering kali 
mengkampanyekan isu-isu progresif, seperti pemberdayaan 
perempuan, anti-poligami, dan anti-intoleransi. Walaupun narasi-
narasi seperti ini berhasil memikat pemilih di luar negeri, misalnya di 
Eropa, namun isu ini dinilai tidak menyentuh realita kehidupan akar 
rumput di Indonesia (Vice, 18/04/2019). 

Apa yang Harus Dilakukan Partai Baru?

Keikutsertaan partai baru dalam kompetisi pemilu membuat ruang 
persaingan menjadi ketat karena partai politik baru akan saling 
berebut pasar pemilih. Partai baru akan berhadapan dengan partai 
lama yang cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya di 
pemilu dengan dibuktikan melalui keberhasilan mereka meraih kursi 
di parlemen. 

Melihat kegagalan partai baru di Pemilu 2019, maka penting bagi 
partai politik baru yang akan ikut serta di Pemilu 2024 mendatang 
untuk benar-benar mempersiapkan diri. Hal yang perlu dipersiapkan 
adalah memastikan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Pemilu 2024 
menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini mengatur persyaratan partai 
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politik menjadi peserta pemilu, seperti lolos verifikasi, memenuhi 
persyaratan badan hukum, memiliki kepengurusan di tingkat pusat 
sampai daerah, memiliki keanggotaan, dan lain sebagainya. 

Setelah memastikan diri untuk menjadi peserta pemilu, selanjutnya 
adalah membuat strategi untuk dapat lolos ke parlemen dengan 
melewati ambang batas parlemen. Strategi yang dapat dilakukan 
adalah pertama, membangun narasi yang sesuai dengan ideologi 
partai dan kebutuhan masyarakat. Mengutip Zuborova (2015), 
bahwa salah satu alasan kemunculan dan keberhasilan partai politik 
baru bergantung pada kemampuan untuk mempromosikan ide-ide, 
yang meskipun lama, namun dengan cara baru atau model baru. 

Narasi yang dibangun juga harus berkaitan dengan alasan mengapa 
partai tersebut lahir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Harmel 
(1985) bahwa kemunculan partai baru adalah untuk menjawab 
tantangan isu-isu baru. Lebih lanjut, narasi yang dibangun juga 
harus berkaitan dengan ideologi partai. Ideologi menjadi penting 
bagi partai karena dipandang sebagai sebuah sistem keyakinan 
yang menjadi identitas partai (Hanafi, 2018). Namun, belajar dari 
pengalaman PSI di 2019, partai politik baru tidak hanya menyajikan 
isu-isu yang sesuai dengan ideologi partai, namun ide tersebut juga 
harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 

Kedua, membangun basis dukungan partai. Hal ini penting untuk 
dilakukan agar dapat melihat siapa pemilih partai baru tersebut. 
Tantangan partai baru adalah bagaimana mereka menjaring segmen 
basis dukungan dan berhadapan dengan segmen partai-partai lama. 
Kehadiran partai baru dapat berangkat dari ketidakpuasan terhadap 
mekanisme tradisional partai yang lama, serta ketidakpercayaan 
terhadap pemerintahan saat ini. 

Ketiga, membangun ketokohan. Seperti yang dikatakan oleh Ulla 
Fiona dalam Hanafi (2018), partai politik di era pasca kepemimpinan 
Soeharto tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan 
kepemimpinan personal atau figur kuat dengan karismanya untuk 
memobilisasi konstituen. Untuk itu, para elit partai politik baru 
dapat membawa isu-isu strategis dari narasi yang telah dipersiapkan 
sehingga membentuk corak partai dan meraih dukungan. Selain itu, 
penting untuk membangun ketokohan yang tidak hanya berada di 
pusat, melainkan juga di tingkat daerah. Hal ini bisa dijadikan strategi 
untuk memikat pemilih yang beragam di tiap daerah. 
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Keempat, kekuatan finansial. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu 
di Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kekuatan finansial 
bukan digunakan untuk politik uang atau membeli suara, melainkan 
untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dan memobilisasi 
isu yang telah dibangun. 

Kelima, mendukung calon presiden yang sesuai dengan program 
partai sehingga mendapatkan limpahan suara atau coattail effect. 
Misalnya di Pemilu 2019 lalu, peningkatan suara Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) karena partai tersebut lekat dengan Ma’ruf Amin 
yang memenangi pemilu. Di sisi lain, peningkatan suara PKS juga 
disinyalir karena keberhasilan dalam meraih ceruk pemilih Islam 
yang merupakan pemilih calon presiden Prabowo Subianto. 

Kelima persiapan partai baru yang telah dijelaskan di atas tidak 
menjamin bahwa partai politik baru akan berhasil melewati ambang 
batas parlemen. Namun, kelima hal tersebut dapat menjadi masukan 
yang penting dan bermanfaat bagi partai baru untuk memberi warna 
baru dan memperkuat demokrasi perwakilan yang bermakna dan 
relevan di Indonesia.    

 - Ahmad Hidayah   -

Kegagalan partai 
politik baru dalam 
Pemilu 2019 yang 
lalu membuktikan 
betapa sulitnya untuk 
melewati ambang 
batas parlemen 
sebesar empat 
persen. Walaupun 
demikian, kehadiran 
partai politik baru 
merupakan hal 
positif karena dapat 
mendorong kompetisi 
untuk mewujudkan 
demokrasi yang lebih 
baik, bermakna, 
dan relevan, selain 
memberi warna 
baru bagi demokrasi 
Indonesia.
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Anggaran, Kebijakan, 

dan Kualitas Pendidikan di Indonesia

               

Pada Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 (UUD 1945), dalam Pasal 31 ayat (4) tertulis bahwa negara 
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal 
tersebut diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai 
dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 
1945.

Dengan dasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran negara untuk dana 
abadi di bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di 
Bidang Pendidikan, definisi dana abadi di bidang pendidikan adalah 
dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program 
pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan 
untuk belanja. Dana tersebut terdiri atas dana abadi pendidikan, 
penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi. Berdasar pernyataan 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, total dana abadi di bidang 
pendidikan yang dikelola pemerintah sejak tahun 2010 mencapai 
Rp99,1 triliun. Jumlah tersebut masih akan bertambah di tahun 
2022 (kemenkeu.go.id, 25/02/2022).  

Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa sejak tahun 2007, 
pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk 
sektor pendidikan. Di tahun 2022 ini, total anggaran pendidikan 
sebesar Rp542,8 triliun. Sementara, jika melihat perkembangan 
belanja fungsi pendidikan selama lima tahun terakhir, secara umum 
terdapat peningkatan dalam belanja di bidang tersebut. Di tahun 
2016, belanja fungsi pendidikan sebesar Rp132,0 triliun. Angka 
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tersebut meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2021, jumlah 
belanja fungsi pendidikan mencapai Rp175,2 triliun (Kemenkeu, 
2021). 

Dalam Nota Keuangan disebutkan bahwa secara umum, kinerja 
realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2016-2020 
berkaitan erat dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran 
pembangunan bidang pendidikan berupa peningkatan akses dan 
kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan 
pendidikan vokasi. Beberapa kebijakan yang ditempuh untuk 
merealisasikan tujuan tersebut diantaranya dengan realokasi Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian/Lembaga (K/L) 
ke Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2016; diserahkannya 
pelaksanaan rehab sarana prasarana (sarpras) pendidikan kepada 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 
2019; perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi Kartu Indonesia 
Pintar (KIP) Kuliah sejak  tahun 2020. 

Di tahun 2021, kebijakan strategis yang ditempuh dalam 
pembangunan di bidang pendidikan diantaranya transformasi 
kepemimpinan kepala sekolah; transformasi pendidikan, pelatihan, 
dan penempatan guru; penguatan vokasi dan Kartu Prakerja; serta 
penguatan penyelenggaraan PAUD. Sementara di tahun 2022, 
kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah di bidang pendidikan 
yakni melalui Porgram Merdeka Belajar, salah satunya terkait 
peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan 
mendorong Program Guru Penggerak, Organisasi Masyarakat 
Penggerak, maupun Sekolah Penggerak. Di tahun 2022, pemerintah 
juga berencana untuk mempertahankan program prioritas seperti 
Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Aneka Tunjangan Guru 
non-PNS, dan lain-lain (Kemenkeu, 2021; Kemenkeu, 2022). 

Kualitas Pendidikan

Alokasi yang cukup besar di bidang pendidikan nampaknya 
membuahkan hasil setidaknya dengan membaiknya akses terhadap 
sarana pendidikan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) (dalam anggaran.kemenkeu.go.id, 08/07/2021) bahwa 
pada tahun 2000, penduduk usia 15 tahun di Indonesia yang 
bersekolah pada jenjang SMP dan SMA hanya sebesar 39 persen. 
Akibat adanya perbaikan aksesibilitas di bidang pendidikan, di tahun 
2018, jumlah penduduk usia 15 tahun yang bersekolah di jenjang 
SMP dan SMA meningkat menjadi 85 persen. 
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walaupun aksesibilitas terhadap pendidikan menunjukkan 
peningkatan, namun kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak-
anak belum menunjukkan adanya peningkatan. Data terbaru 
Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2018 
menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan membaca anak usia 15 
tahun di Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara, 
rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan berada di 
peringkat 72 dari 70 dan 78 negara. Data tersebut menunjukkan 
bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding 
negara-negara lain. 

Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga masih rendah. Hal 
tersebut terlihat dari banyaknya guru yang belum menguasai materi 
pembelajaran, memiliki strategi pedagogi yang terbatas, dan kurang 
percaya diri untuk mendukung murid dalam mengembangkan 
keterampilan pemecahan masalah. Apalagi saat proses pembelajaran 
jarak jauh (PJJ), banyak guru yang gagap dalam menggunakan 
teknologi (Rosser, 2018; Kusumawardhani, 2017; Chang et al., 
2014; Bjork, 2013; OECD, 2015)

Rendahnya pencapaian anak Indonesia dalam PISA, serta 
rendahnya kualitas guru menunjukkan bahwa besarnya anggaran 
bidang pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil 
meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dari itu, diperlukan upaya 
yang lebih efektif dari pemerintah dalam mengalokasikan anggaran 
bidang pendidikan, salah satunya untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan kualitas guru. 

Rekomendasi 

Berdasar analisis yang telah dilakukan, beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 
diantaranya pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) perlu bekerja sama dengan 
Kementerian Keuangan untuk menentukan kebijakan yang lebih 
efektif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kedua, selain fokus pada perbaikan aksesibilitas terhadap layanan 
pendidikan, Kemendikbud-Ristek saat ini perlu lebih berfokus pada 
kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan kualitas belajar 
anak. Misalnya dengan memfokuskan anggaran untuk menyediakan 
wadah bagi perbaikan kualitas guru dan perbaikan kurikulum. 
Kemendikbud-Ristek memang sudah memiliki Program Guru 
Penggerak (PGP), namun program tersebut tidak diperuntukkan 
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bagi semua guru. Hanya guru-guru dengan kualifikasi tertentu 
yang dapat mengikuti program tersebut. Padahal, guru yang tidak 
memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan juga berhak untuk 
mendapat fasilitas yang sama. 

Ketiga, Kemendikbud-Ristek, Kementerian Agama, Kementerian 
Sosial, dan Kemenkeu perlu memperkuat bantuan bagi anak-anak 
yang tidak mampu bersekolah atau mengakses layanan pendidikan 
agar dapat turut bersekolah, dalam hal ini adalah PIP dan KIP kuliah. 
Kemenkeu perlu memperbesar jumlah bantuan yang diberikan 
pada siswa dalam PIP. Selain itu, kerja sama antara kementerian-
kementerian terkait dengan pihak SMA/SMK/MA diperlukan 
agar siswa/i di jenjang sekolah tersebut mendapat kemudahan 
dalam mendaftar KIP kuliah. Dengan langkah-langkah tersebut 
harapannya semua anak Indonesia dapat mengakses pendidikan 
yang berkualitas. 

- Nisaaul Muthiah -

Bersarnya anggaran 
pemerintah di bidang 
pendidikan perlu 
dialokasikan untuk 
perbaikan kualitas 
pembelajaran, 
peningkatan kualitas 
guru, dan memperkuat 
bantuan di bidang 
pendidikan bagi anak-
anak kurang mampu. 
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Krisis yang Dihadapi oleh Perempuan dan Anak 

dalam Konflik Rusia-Ukraina

               

Dalam perang antara Rusia dengan Ukraina yang masih terjadi hingga 
saat ini, laki-laki usia 18 hingga 60 tahun di Ukraina diberi mandat 
untuk tetap berada di negaranya dan berjuang melawan serangan 
Rusia. Sementara itu, perempuan diamanatkan agar tetap berada di 
rumah atau pengungsian untuk merawat anak-anak, orang tua, dan 
saudara mereka. Pada 5 Maret 2022, jumlah pengungsi dari Ukraina 
ke negara-negara di sekitarnya telah berjumlah lebih dari 1,5 juta 
(UNHCR, 05/03/2022). Jumlah tersebut setara dengan 3,4 persen 
dari total penduduk Ukraina dan diprediksi akan terus bertambah. 

Mayoritas pengungsi dari Ukraina adalah perempuan dan anak-
anak. Sama dengan kondisi di masa Perang Dunia II, 80 persen 
pengungsi akibat perang di seluruh dunia di kala itu juga perempuan 
dan anak. Menilik kondisi perempuan dalam masa Perang Dunia 
II, kala itu perempuan bertanggung jawab untuk mendapatkan 
dan menyiapkan makanan, serta merawat anak-anak, orang tua, 
dan orang yang sakit. Namun, perempuan dihadapkan dengan 
kondisi kelangkaan makanan, bahan bakar, listrik, obat-obatan, 
dan air bersih. Karena kelangkaan tersebut, perempuan mengalami 
kesulitan dalam bertahan hidup (Ashford &Vaughn, 2000). 

Terlebih lagi, dalam kondisi perang terdapat permasalahan lain 
seperti jumlah pengangguran yang melonjak, adanya kenaikan 
harga barang secara besar-besaran, dan pengurangan upah riil yang 
sangat memengaruhi ekonomi masyarakat, utamanya kelompok 
rentan. Akibat kondisi tersebut, banyak perempuan di masa lalu 
yang menjual perhiasan dan aset lainnya yang mereka miliki untuk 
memenuhi kebutuhan. Bahkan ada perempuan yang memilih untuk 
melakukan prostitusi dan mengemis demi memenuhi kebutuhan 
mereka. 
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Selain itu, kesehatan juga menjadi salah satu masalah yang 
dihadapi perempuan di masa perang.  Rusaknya sistem kesehatan, 
yang disertai kelangkaan makanan dan suplai obat-obatan medis 
menyebabkan buruknya perawatan pada perempuan yang sedang 
mengandung. Di masa perang, terdapat peningkatan jumlah aborsi 
spontan, keguguran, serta peningkatan kematian ibu dan bayi. Selain 
karena kurangnya perawatan prenatal di zona perang, malnutrisi, 
kurangnya pengobatan untuk komplikasi kehamilan, kesehatan 
mental dari ibu hamil juga makin memperburuk kondisi yang ada 
tersebut. 

Melihat kondisi pengungsi dari Ukraina saat ini, kebanyakan dari 
mereka mengungsi ke Polandia. Organisasi bantuan Polandia (Polish 
Aid Organisations) yang bekerja di perbatasan mengatakan bahwa 
sumber daya mereka telah mencapai di titik puncak. Padahal, jumlah 
pengungsi dari Ukraina diprediksi masih akan terus bertambah hingga 
mencapai lebih dari empat atau bahkan tujuh juta orang (UNHCR, 
n.d; OCHA, 02/03/2022; theguardian.com, 05/03/2022). Melihat 
hal ini, dapat dikatakan bahwa kondisi krisis dapat bertambah parah 
karena konflik yang msih terus berjalan. Dampaknya, perempuan 
dan anak yang paling menjadi korban dalam kondisi ini, seperti di 
masa Perang Dunia II.

Perempuan di Ukraina mengalami kerentaran di berbagai aspek. 
Direktur Eksekutif United Nations Children Fund (UNICEF, 
28/03/2022), Catherine Russel menyatakan bahwa UNICEF 
menerima laporan terkait banyaknya fasilitas umum seperti rumah 
sakit, sekolah, fasilitas air dan sanitasi, serta panti asuhan yang 
terbakar. Akibatnya, ratusan ribu orang termasuk perempuan 
dan anak yang masih berada di Ukraina bertahan hidup tanpa air 
bersih dan tanpa listrik. Banyak pula orang yang terputus dari 
akses terhadap layanan kesehatan. Kondisi tersebut jika dibiarkan 
berkepanjangan akan berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun 
mental masyarakat sipil. 

Sementara di pengungsian, pengungsi dari Ukraina juga mengalami 
kelangkaan pemenuhan kebutuhan makanan, air, dan sanitasi. 
Berbagai organisasi nirlaba telah memperingatkan mengenai 
kurangnya akses pada layanan kesehatan dasar dan kebutuhan medis, 
makanan, air bersih, tempat tinggal, serta persediaan perlengkapan 
penunjang kebersihan dan obat-obatan. Akibat buruknya kondisi 
tersebut, pengungsi yang mayoritas adalah perempuan dan anak 
rentan tertular Coronavirus Disease (COVID-19) dan juga wabah 
polio yang masih menjadi permasalahan penduduk Ukraina. 
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COVID-19 dan polio tersebut juga berpotensi berkembang bersama 
dengan penyakit gastrointestinal (abcnews.go.com, 02/03/2022).

Gastrointestinal adalah kondisi kelainan pada sistem pencernaan 
yang melibatkan organ dan jalur peredaran dalam proses mencerna 
makanan di dalam tubuh. Wakil Presiden Eksekutif Kesehatan 
Global Project HOPE, Chris Skopec (2/03/2022) menyatakan 
bahwa gastrointestinal dapat terjadi ketika seseorang memiliki 
kondisi sanitasi yang kurang, berjalan selama berhari-hari atau duduk 
di mobil berhari-hari, tidak memiliki akses untuk air bersih atau 
mengakses fasilitas kebersihan yang layak. Di Ukraina, meskipun 
terdapat bus, kereta api, dan taksi yang dapat mengantar orang 
ke perbatasan, kondisi beberapa pengungsi mengharuskan mereka 
untuk berjalan kaki. Penduduk Ukraina juga harus menunggu hingga 
60 jam untuk dapat masuk ke negara tetangga untuk mengungsi. 
Kondisi tersebut dapat membawa potensi gastrointestinal pada 
penduduk, sementara gastrointestinal dapat membawa seseorang 
ke masalah kesehatan lainnya yang melemahkan tubuh. 

Ancaman lainnya adalah COVID-19 dan wabah polio yang masih 
menjadi permasalahan penduduk Ukraina ditengah invasi Rusia. Per 
15 Februari 2022, jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas di Ukraina 
yang sudah menerima vaksin dosis pertama tidak lebih dari 40 persen 
(WHO). Sementara, akibat rendahnya tingkat imunisasi polio secara 
rutin, pada tahun 2021, wabah polio kembali menyerang anak-anak 
di Ukraina dan saat ini menjadi salah satu ancaman serius (UNICEF, 
05/01/2022). Selain rendahnya tingkat imunisasi, buruknya kualitas 
sanitasi dan kebersihan di tempat pengungsian penduduk Ukraina 
dikhawatirkan dapat menjadi salah satu sarana penyebaran wabah 
polio bagi anak-anak di sana.  

Sudahi Perang Rusia dan Ukraina

Cara paling efektif dan tepat untuk menyudahi penderitaan 
penduduk Ukraina khususnya perempuan dan anak adalah dengan 
menghentikan perang antara Rusia dengan Ukraina. Oleh karena 
itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pertama, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mendesak agar Rusia dan 
Ukraina menghentikan perang dan mengakhiri konflik dengan jalan 
diplomatik. 

Kedua, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan Presiden, perlu 
lebih berperan aktif untuk mendorong Rusia menyudahi invasinya 
ke Ukraina dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Indonesia 
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dapat menjadi penengah antara kedua negara tersebut. Posisi 
Indonesia sebagai Ketua Presidensi Group of Twenty (G20) saat ini 
akan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai penengah konflik 
antara kedua negara tersebut. Pilihan lainnya, Indonesia dapat 
mengajak negara lain yang lebih punya kekuatan, misalnya China, 
untuk menjadi penengah konflik antara kedua negara tersebut. 

Ketiga, United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) perlu memerhatikan aspek pemenuhan kebutuhan akan 
sanitasi dan air bersih para pengungsi. Keempat, International 
Organization for Migration (IOM) perlu memperbaiki prosedur 
perpindahan pengungsi dari Ukraina ke negara lain, agar penduduk 
sipil Ukraina tidak harus menunggu di perbatasan hingga 60 jam. 
Terkait dengan hal ini, negara-negara yang menjadi tujuan para 
pengungsi dari Ukraina juga perlu mempertimbangkan kesiapan 
pihaknya untuk menerima pengungsi dari Ukraina dengan baik dan 
layak. Kelima, organisasi-organisasi internasional lain seperti World 
Health Organization (WHO), UNICEF, dan UN Women juga 
perlu dilibatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan lain seperti 
masalah kesehatan perempuan dan anak, serta masalah diskriminasi 
gender di masa konflik. 

 - Nisaaul Muthiah -

Bagaimanapun juga, 
perang yang ada di 
muka bumi, termasuk 
perang antara Rusia 
dengan Ukraina 
harus disudahi. 
Pasalnya, perang 
terbukti merugikan 
semua pihak dan 
menyengsarakan 
masyarakat, terutama 
perempuan dan anak. 
Perlu kebijakan 
antisipatif dan kerja 
sama beragam pihak 
untuk menangani 
kebutuhan pengungsi 
dengan baik dan layak. 
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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
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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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