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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan April 2022 mengangkat laporan utama 
mengenai Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang resmi dinaikkan satu 
persen pada 1 April 2022. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(UU HPP). Semula PPN yang ditetapkan sebesar 10 persen, dan kini menjadi 
11 persen. Kenaikan tarif PPN juga akan terjadi sebelum tahun 2025, yang 
akan menjadi 12 persen sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang 
berlaku. Walaupun kenaikan hanya satu persen, hal tersebut tentunya akan 
memberikan efek pada harga komoditas pokok dan bermuara pada inflasi.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang wacana untuk 
melakukan penundaan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 
dan ide lain seperti mendorong Jokowi Tiga Periode. Terdapat rangkaian 
konsekuensi yang akan mengubah wajah tata negara dan cara kita dalam 
berdemokrasi jika wacana tersebut terjadi. Perubahan-perubahan tersebut 
bukannya membawa kita pada arah yang lebih baik, namun malah memukul 
mundur demokrasi Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang 
wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUD 1945) yang hanya untuk mengakomodasi usulan penambahan 
wewenang MPR lewat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang polemik kebebasan 
perempuan Muslim terkait penggunaan jilbab. Selanjutnya, kami juga 
membahas tentang kemenangan Yoon Suk-Yeol yang anti-feminis di 
pemilihan presiden tahun 2022 di Korea Selatan, yang membuktikan bahwa 
isu gender dapat menjadi kekuataan untuk memenangkan pemilu. Melihat 
hal tersebut, bukan hal yang tidak mungkin strategi yang sama dipraktikkan 
oleh partai politik ataupun calon presiden menjelang Pemilu 2024 
mendatang di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang tantangan bagi 
penyelenggara pemilu periode 2022-2027 dalam rangka mempersiapkan 
Pemilu dan Pilkada 2024 dengan berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya 
dan kondisi yang ada saat ini.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang pencegahan 
kekerasan seksual di satuan pendidikan. Pemerintah, satuan pendidikan, 
dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat pencegahan tindak 
kekerasan seksual agar satuan pendidikan dapat menjadi tempat yang 
layak dan aman bagi proses pembelajaran. Selain itu, kami juga membahas 
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tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional (RUU Sisdiknas). Pelibatan publik sejak awal dan berkelanjutan 
dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas sangat penting untuk membahas 
beragam isu Sisdiknas secara komprehensif. 

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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Menilik Peningkatan Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi dinaikkan satu persen 
pada 1 April 2022. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP). Semula PPN yang ditetapkan sebesar 10 
persen, dan kini menjadi 11 persen. Kenaikan tarif PPN juga akan 
terjadi sebelum tahun 2025, yang akan menjadi 12 persen sesuai 
dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku. Walaupun kenaikan 
hanya satu persen, hal tersebut tentunya akan memberikan efek 
pada harga komoditas pokok dan bermuara pada inflasi.

Isu kenaikan tarif PPN 11 persen sebenarnya sudah santer 
disebutkan sejak pertengahan tahun 2021. Kenaikan PPN 
menyebutkan akan diterapkan pada bahan pokok seperti beras, 
daging, dan barang-barang yang dijual di supermarket. Hal tersebut 
diberlakukan lantaran barang pokok tersebut hanya segelintir orang 
yang membelinya, maka dikenakan pajak untuk memberikan azas 
keadilan dan saling bantu pada rakyat melalui pajak (cnbcindonesia.
com, 16/03/2022).

Ternyata, pengenaan PPN hanya berlaku di beberapa barang dan 
jasa. Barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti 
kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan 
sebagainya, tidak dikenakan PPN (kemenkeu, 2022). Sementara, 
tarif PPN 0 persen diterapkan pada ekspor barang kena pajak 
berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor 
jasa kena pajak. 

UU HPP merupakan perubahan dari Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU HPP Nomor 7 
Tahun 2021 menyebutkan berbagai ruang untuk pemerintah dalam 
menyesuaikan kenaikan tarif PPN. Selain kenaikan tarif PPN 
menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen hingga tahun 
2025, pasal tersebut juga menyebutkan tarif tertinggi PPN 15 
persen dan terendah sebesar 5 persen. 

Laporan Utama
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Peraturan mengenai ketentuan yang akan diberlakukan tentunya 
memperoleh tantangan dan ditolak berbagai pihak, yang salah 
satunya adalah dari kalangan pengusaha. Penolakan kenaikan tarif 
PPN datang dari pelaku usaha, yang menilai bahwa perlu adanya 
penundaan karena tren harga bahan pokok juga mengalami kenaikan. 
Selain itu, kenaikan PPN juga mengerek harga-harga yang menjadi 
bahan baku sebuah produksi, yang menyebabkan produktivitas 
turun. Apabila terjadi penurunan produktivitas, maka akan memaksa 
perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan pengurangan jumlah 
tenaga kerjanya (merdeka.com, 13/5/2021).

Penetapan hukum perpajakan menempuh perjalanan yang cukup 
panjang. Terhitung hingga saat ini, dasar hukum perpajakan telah 
tiga kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk 
terus menyederhanakan kebijakan dan memerhatikan keadilan bagi 
masyarakat.

Dasar Hukum Kenaikan PPN

PPN merupakan pajak yang dipungut terhadap tiap transaksi/ 
perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib 
pajak orang pribadi, badan usaha, dan pemerintah. PPN juga bersifat 
tidak langsung karena tidak dibayarkan oleh pedagang, melainkan 
dibayarkan oleh konsumen. Objek yang dikenakan PPN berupa: (1) 
Penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa kena Pajak (BKP/JKP) di 
dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), (2) Impor 
BKP, (3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 
di dalam daerah pabean, dan (4) Ekspor BKP berwujud/ tidak 
berwujud dan ekspor JKP oleh PKP.

Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum 
terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP memuat 9 bab 
dan 19 pasal yang mengubah sejumlah ketentuan yang ada dalam 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 
KUP), dan UU Cukai.

Laporan Utama
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Dalam penyaluran PPN, terdapat mekanisme yang terstruktur di 
dalamnya, antara lain:

1.Pengusaha Kena Pajak (PKP) menambahkan PPN terhadap 
Barang Kena Pajak (BKP) yang dibeli oleh wajib pajak dan harus 
memberikan faktur sebagai bukti.

2.Tarif PPN yang tertuang dalam faktur merupakan pajak keluaran 
bagi PKP penjual Barang Kena Pajak.

3.PPN bersifat pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan 
aktivitas usaha.

4.Jika terdapat perbedaan, di mana pajak keluaran lebih besar 
daripada masukan, maka wajib disetorkan kepada kas negara. Jika 
sebaliknya, maka selisih tersebut bisa dimasukkan dalam kompensasi 
pajak berikutnya.

5.SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP di setiap bulan.

Selain diatur dalam UU HPP, terdapat sejumlah dasar hukum PPN 
di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang 
mengatur daerah pabean, barang berwujud BKP. Penyerahan BKP 
dalam peraturan tentang PPN adalah penyerahan BKP karena 
suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli 
(leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak.

Kedua,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem 
Multi Stage Tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat, 
pada rantai produksi dan distribusi. Undang-Undang (UU) ini turut 
membahas mengenai consumption type VAT sebagai pajak yang 
dipungut atas nilai tambah dan penerapan non-cumulative tax, yaitu 
sistem pengenaan pajak pada barang/ jasa terhadap barang/ jasa 
yang telah dikenakan pajak daerah.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, merupakan perubahan ketiga atas UU PPN. UU 
yang menjadi dasar hukum PPN membahas sejumlah perubahan 
dari UU sebelumnya mengenai status PKP sebagai pihak wajib 
menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga 
kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan 

Laporan Utama
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sebagai PKP. UU ini turut mengatur PPN atas penyerahan JKP yang 
dibatalkan dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam 
masa pajak terjadinya pembatalan.

Kontribusi PPN terhadap Penerimaan Negara

Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan 
kepabeanan dan cukai, di mana realisasi penerimaan pajak tercatat 
sebesar Rp199,44 triliun atau telah mencapai 15,77 persen terhadap 
target pada APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut 
tumbuh 36,47 persen secara year on year (yoy). Secara nominal, 
capaian penerimaan pajak terutama berasal dari                 penerimaan 
pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan pajak pertambahan nilai 
dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/ PPnBM), di mana 
masing-masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak 
sebesar 55,26 persen dan 37,20 persen (APBN Kita, 2022).

Berdasarkan nominalnya, realisasi PPh nonmigas ditopang oleh 
capaian penerimaan dari subkomponen utamanya yaitu PPh 25/ 
29 badan, PPh 21, dan PPh final. Dilihat dari pertumbuhannya, 
PPh nonmigas tumbuh 37,48 persen (yoy) yang didukung oleh 
pertumbuhan positif dari PPh 22, PPh 25/ 29 badan, PPh 22 impor, 
PPh 26, PPh 21, dan PPh OP. Subkomponen utama pendukung 
penerimaan PPh nonmigas yaitu PPh 25/ 29 badan dan PPh 21 
berturut-turut tumbuh signifikan sebesar 155,12 persen (yoy) dan 
18,31 persen (yoy), sementara PPh final justru mengalami kontraksi 
(APBN Kita, 2022).

Pertumbuhan subkomponen utama penerimaan PPh nonmigas 
menunjukkan masih berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022, 
serta kinerja PPh nonmigas juga didorong oleh faktor implementasi 
UU HPP dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai 
berlaku di awal tahun 2022. Kinerja positif PPh nonmigas juga 
didukung oleh kinerja pajak secara sektoral, di mana mayoritas sektor 
utama penerimaan pajak terus melanjutkan tren pertumbuhannya 
yang positif.

Lebih lanjut, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan 
PPN/ PPnBM secara nominal ditopang terutama oleh penerimaan 
PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. 
Secara kumulatif PPN/ PPnBM tumbuh cukup signifikan sebesar 
25,50 persen (yoy). Pertumbuhan komponen penerimaan PPN DN 
didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan konsumsi 
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masyarakat yang kembali meningkat. Selain itu, seiring konsumsi 
dalam negeri yang terus membaik, kegiatan impor masih meningkat 
meskipun melambat, sehingga kinerja PPN Impor masih tumbuh 
positif (APBN Kita, 2022).

Grafik 1. Nilai dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak PPN 
dan PPnBM (1990-RAPBN 2022)

 

Sumber: Databoks, 2021.

Pemerintah menargetkan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai 
Rp552,3 triliun pada Penerimaan Pada Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2022. Nilai tersebut meningkat 
10,07 persen dari outlook 2021. Target penerimaan PPN dan PPnBM 
tersebut setara dengan 37,65 persen dari total penerimaan pajak 
sebesar Rp1466,84 triliun atau 36,65 persen dari total penerimaan 
perpajakan senilai Rp1506,92 triliun. 

Target penerimaan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2022 ditopang 
oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh upaya 
pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 sejak 
2020. Peningkatan juga ditopang oleh perbaikan administrasi 
perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online 
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(e-service). Target dari penerimaan PPN dan PPNBM merupakan 
penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan 
Nonmigas senilai Rp633,56 triliun pada tahun 2022.

PPN dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan, inflasi, nilai tukar 
rupiah sesuai dengan penelitian Arifin (2015). Hasil uji simultan 
(Uji F) menunjukkan secara bersama-sama variabel-variabel 
bebas berpengaruh signifikan. Sementara, secara parsial (Uji t) 
Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif signifikan, Inflasi 
berpengaruh signifikan negatif, dan nilai tukar berpengaruh signifikan 
positif. Ketimpangan terbukti terjadi dan menaikan penerimaan 
PPN, namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah 
bahwa pertumbuhan yang didasari oleh konsumsi tidaklah ideal dan 
berisiko terkait keberlangsungan dalam jangka panjang.

Dampak Kenaikan PPN

Kenaikan tarif PPN yang diberlakukan tentunya akan meningkatkan 
penerimaan negara. PPN merupakan komponen terbesar kedua 
untuk kontribusi ke total penerimaan setelah PPh nonmigas. 
Penerimaan negara tersebut digunakan untuk berbagai pembiayaan 
pembangunan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi yang terjadi 
hingga saat ini. Belum usainya pemulihan ekonomi, membuat 
gejolak ekonomi bagi masyarakat terutama karena daya beli yang 
belum pulih sepenuhnya. 

Kenaikan harga barang dan jasa akibat pajak yang dibayarkan oleh 
konsumen akan menyebabkan inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh 
positif  terhadap  penerimaan  pajak  pertambahan nilai. Artinya, jika 
tingkat inflasi naik, maka hal ini akan meningkatkan harga jual yang 
menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Hibatulloh dan Sofyanti, 
2022). 

Belajar dari Negara Lain

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Liyana (2021) yang menelaah 
rencana kenaikan tarif PPN dan dampaknya, Indonesia meniru 
Jepang sebagai landasan kajian untuk meningkatkan PPN. Langkah 
yang ditempuh dinilai sudah tepat karena untuk pengembalian 
kekuatan fiskal Indonesia. 

Pemerintah Indonesia menilai bahwa kondisi fiskal kurang lebih sama 
dengan Jepang pada saat itu, yang memiliki utang dan anggaran 
digunakan untuk social security. Pemerintah Jepang mengikuti empat 
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prinsip diantaranya: (1) waktu yang tepat dan secepatnya karena 
untuk memperkuat ketahanan fiskal, (2) dilakukan secara bertahap 
untuk mengurangi dampak negatig pada pertumbuhan ekonomi, 
(3) ada jangka waktu yang lama sehingga dapat dievaluasi, serta 
(4) kenaikan tarif harus sesederhana mungkin untuk menghindari 
beban yang lebih tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah.

Liyana (2021) menyebutkan apa yang  dilakukan pemerintah 
sudah pada jalur yang benar karena bukti empiris menyatakan 
hubungan positif signifikan antara PPN  dan  PDB,  serta  tabungan 
nasional.  Dengan demikian, menaikkan tarif PPN diharapkan  akan  
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  menarik pembiayan  luar  
negeri  ke  Indonesia. Namun  demikian,  perlu  dianalisis terlebih  
dahulu  dampak  kenaikan  tarif  PPN  terhadap  ekonomi  makro. 
Berdasarkan pembelajaran dari Jepang, ternyata  kenaikan  tarif  
PPN  tidak mampu  menaikkan  konsumsi  dan  pertumbuhan  
ekonomi,  namun  justru menaikkan inflasi. Hal ini perlu menjadi 
perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, sehingga   perlu   usaha 
untuk   memitigasi   hal-hal   tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan tentang tarif PPN yang telah disebutkan, 
berikut beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat 
kebijakan dalam hal ini Kementerian Keuangan. Penerimaan negara 
dari segi penerimaan perpajakan memang perlu ditingkatkan. 
Namun, perkiraan kenaikan tarif PPN saat ini bukanlah waktu yang 
tepat karena Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi. 

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara untuk mengembalikan 
ketahanan fiskal, perlu juga memaksimalkan penerimaan Pajak 
Penghasilan. Masih banyak pajak terhutang yang belum dipungut dan 
tentunya membutuhkan waktu dan tenaga agar terorganisir secara 
maksimal. Hingga saat ini, pemberlakuan mekanisme pemungutan 
pajak masih dinilai rumit sehingga perlu penyederhanaan. 

Di sisi lain, besaran pajak penghasilan juga perlu dipertimbangkan 
agar tidak memberi disinsentif untuk kebebasan dan pertumbuhan 
ekonomi. Lebih jauh, pemanfaatan pajak untuk pembiayaan 
publik juga harus transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk 
meningkatkan kepercayaan wajib pajak akan kontribusi mereka 
dalam pembangunan dan manfaat yang diterima selaku pembayar 
pajak. 

.- Nuri Resti Chayyani - 

Laporan Utama

Kenaikan tarif PPN 
memang berbanding 
lurus terhadap 
penerimaan negara. 
Namun, belum tentu 
dapat secara langsung 
meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, 
karena masih terhalang 
konsumsi masyarakat 
yang terhambat karena 
harga barang dan 
jasa yang diterapkan 
semakin tinggi.”
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Meneropong Opsi Penundaan Pemilu Serentak 2024

Wacana untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Serentak Tahun 2024 (Pemilu Serentak 2024) pertama kali 
digaungkan oleh ketua dari tiga partai koalisi pemerintah, yaitu 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), 
dan Partai Golongan Karya (Golkar) (tempo.co, 4/3/2022). Salah 
satu alasan penundaan pemilu yang dilontarkan oleh Ketua Umum 
PAN, Zulkifli Hasan, terkait dengan situasi Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) yang masih berlangsung dan memerlukan 
perhatian khusus, serta kondisi perekonomian yang belum stabil 
sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu 
melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Sementara, terdapat sejumlah partai yang telah menyatakan 
menolak ide ini, seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 
Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) (tempo.co, 4/3/2022). Terbelahnya sikap partai 
politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR) ternyata juga terjadi pada pimpinan satuan terkecil 
dari pemerintahan daerah, yaitu kepala desa.

Berbeda dengan tiga ketua umum partai politik yang menginginkan 
agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 
2024, para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah 
Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan wacana yang 
lebih gamblang, yaitu Jokowi Tiga Periode. Aspirasi itu mulanya 
disuarakan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora 
Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 29 Maret 2022. 

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan—yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina 
Pengurus Pusat Apdesi juga menghadiri acara tersebut. Muslim, 
kepala desa dari Aceh Tenggara, Aceh, menyampaikan usulan 
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Jokowi Tiga Periode itu kepada Luhut. “Saya yakin Bapak (Luhut) 
bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. 
Jokowi tiga periode, setuju?” kata Muslim, dalam acara itu. Luhut 
menjawab sorakan itu dengan senyuman (tempo.co, 29/3/2022). 
Namun, terdapat perpecahan sikap dari pengurus Apdesi, yaitu 
kelompok pendukung dan penolak usulan Presiden Joko Widodo 
menjabat selama tiga periode.

Rangkaian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, 
PAN, dan PKB yang menginginkan agar dilakukan penundaan 
penyelenggaraan pemilu, hingga para kepala desa yang menyuarakan 
Jokowi Tiga Periode memiliki satu benang merah penghubung, 
yaitu terdapat keinginan untuk mendorong Joko Widodo untuk 
memperpanjang masa jabatannya sebagai seorang presiden. Ketika 
telah terdapat political will dari elit partai politik dan terdapat 
dorongan dari bawah, maka menjadi tidak mustahil nantinya Pemilu 
Serentak 2024 benar-benar akan ditunda.

Munculnya wacana untuk melakukan penundaan terhadap 
penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan ide lain seperti 
mendorong Jokowi Tiga Periode merupakan hal yang tidak dapat 
diremehkan. Terdapat rangkaian konsekuensi yang akan mengubah 
wajah tata negara dan cara kita dalam berdemokrasi. Perubahan-
perubahan tersebut bukannya membawa kita pada arah yang lebih 
baik, namun malah memukul mundur demokrasi Indonesia.

Perlukan Pemilu Ditunda?

Salah satu alasan penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang 
dikemukakan oleh Ketua Umum PAN adalah masih berlangsungnya 
Pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan 
klaim dari pemerintah yang mengatakan bahwa perkembangan 
dan pengendalian Covid-19 di Indonesia terus membaik. Bahkan, 
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pelbagai pelonggaran 
kebijakan pengendalian Covid-19, seperti pelaku perjalanan dari luar 
negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu 
lagi harus melewati karantina (kominfo.go.id, 23/2/2022). Hal 
tersebut membuktikan bahwa salah satu alasan penundaan pemilu 
merupakan hal yang mengada-ada.

Ketika terdapat kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dengan pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan 
Pemilu Serentak 2024 dengan alasan Pandemi Covid-19, maka akan 
terdapat inkonsistensi sikap yang dapat menurunkan kepercayaan 
masyarakat kepada lembaga-lembaga negara tersebut. Pasalnya, 
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pada tahun 2020 yang merupakan tahun awal pandemi, Indonesia 
tetap memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak di 270 daerah—sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 
tiga puluh tujuh kota—ketika terjadi peningkatan jumlah kasus 
Covid-19. Tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 
merupakan upaya untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam 
Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan jadwal 
pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Perintah untuk melaksanakan pemilu dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali bukan 
hanya merupakan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang, 
namun hal tersebut merupakan perintah langsung dari Pasal 22E 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945). Tidak hanya konsistensi sikap, penyelenggara 
pemilu juga harus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi 
ketentuan yang telah ada di dalam konstitusi.

Pengalaman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 skala 
besar yang digelar di 270 daerah seharusnya telah dapat menjadi 
modal bagi penyelenggara untuk dapat melaksanakan Pemilu 
Serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada Rapat 
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal 
Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada bulan Januari 2022, DPR, 
pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat penyelenggaraan 
pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil 
presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 
serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 
2024. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk dapat 
melakukan penundaan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 
tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman Indonesia dalam 
menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi, 
maka tidak perlu dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pemilu 
Serentak tahun 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan dua langkah 
taktis yang harus dilakukan agar pesta demokrasi tersebut dapat 
berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertama, KPU 
selaku penyelenggara pemilu harus segera menyusun Peraturan 
KPU (PKPU) tentang tahapan, program, jadwal, serta pendaftaran 
dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Disediakannya perangkat 
hukum untuk memberikan kepastian jadwal dan aturan teknis 
akan menghindarkan KPU dari pilihan untuk menunda-nunda tiap 
tahapan penyelenggaraan.
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Kedua, Presiden Joko Widodo harus menyampaikan sikapnya secara 
tegas, jelas, dan terbuka bahwa ia hanya ingin menjabat selama 
dua periode, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden keenam 
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada pertengahan 
tahun 2010, SBY menegaskan bahwa ia hanya ingin menjabat 
selama dua periode. Keinginan untuk menjabat hanya dua periode 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi 
(republika.co.id, 19/8/2010). 

Meskipun Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas 
yang membahas tentang persiapan Pemilu Serentak tahun 2024 
bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada hari 
Minggu, 10 April 2022, namun masih dibutuhkan pernyataan 
yang disampaikan secara langsung bahwa dia hanya akan 
memegang kekuasaan selama dua periode. Hal ini dibutuhkan agar 
masyarakat—terutama pendukung dan simpatisan—tidak salah 
paham dan kembali menyuarakan Jokowi tiga periode, seolah-olah 
itu merupakan keinginan presiden.

 - Hemi Lavour Febrinandez -

Pembatasan masa 
jabatan presiden 
merupakan salah satu 
pasal yang diubah 
pada amandemen 
pertama di UUD 
1945. Hal tersebut 
dilakukan karena 
Indonesia telah belajar 
dari pemerintahan 
Orde Baru yang 
berjalan secara otoriter 
karena tidak adanya 
pembatasan pada 
periode jabatan dan 
kekuasaan presiden.
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Menimbang Amandemen Konstitusi
 di Tengah Pandemi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Wakil Ketuanya 
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, 
menyatakan bahwa wacana amandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) hanya untuk 
mengakomodasi usulan penambahan wewenang MPR lewat Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN). Arsul menegaskan bahwa pihaknya 
menolak wacana amandemen, jika digelar untuk membahas usulan 
lain, termasuk penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Serentak tahun 2024 (Pemilu Serentak 2024) dan perpanjangan 
masa jabatan presiden (cnnindonesia.com, 17/3/2022). Perihal 
wacana untuk melakukan amandemen konstitusi oleh MPR periode 
2019-2024 memang menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat 
pro demokrasi.

Dorongan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tidak 
hadir secara serta merta. Wacana ini telah muncul sejak awal tahun 
2008, ketika Pemerintah dan DPR sepakat menyiapkan proses 
perubahan kelima UUD 1945 secara menyeluruh dengan segera 
membentuk panitia/ komisi nasional. Kesepakatan itu diambil 
dalam rapat konsultasi di Istana Negara Jakarta, pada hari Jumat, 
25 Januari 2008. Konstitusi baru hasil perubahan tersebut nantinya 
diharapkan dapat digunakan pemerintahan baru hasil Pemilu 2009 
(Ni’matul, 2008). Namun, wacana ini tidak kunjung dieksekusi oleh 
MPR pada saat itu.

Kemudian, kehendak untuk melakukan amandemen terhadap 
UUD 1945 kembali diperlihatkan oleh MPR pada tahun 2016, yang 
menginginkan agar kewenangan MPR untuk membentuk dan 
menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat dikembalikan. 
Wacana tersebut memantik penolakan dari masyarakat sipil yang 
menganggap bahwa saat ini Indonesia tidak membutuhkan GBHN 
karena telah terdapat cetak biru pembangunan, yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merencanakan 
pembangunan untuk periode dua puluh tahun dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk perencanaan 
dalam periode lima tahun. Dasar hukum bagi kedua bentuk peta jalan 
pembangunan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain berpotensi menimbulkan tumpang-tindih regulasi rencana 
pembangunan nasional, PPHN yang bercorak GBHN juga 
berpotensi mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara. Pilihan tersebut merupakan konsekuensi logis jika 
memberikan kewenangan kepada MPR untuk menyusun PPHN. 
Jika tidak, maka PPHN tidak ubahnya seperti RPJP maupun RPJM 
karena tidak memiliki daya mengikat dan sanksi kepada Presiden jika 
tidak menjalankan ketentuan yang terdapat dalam PPHN.

Selain masih belum jelasnya bentuk PPHN ideal yang diinginkan oleh 
MPR, membuka opsi untuk melakukan amandemen konstitusi ketika 
Indonesia mulai mencoba bangkit akibat dampak yang ditimbulkan 
oleh Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) hanya akan membuka 
kotak pandora yang mengancam demokrasi Indonesia. Beberapa 
pembahasan yang dapat muncul ketika keran amandemen konstitusi 
dibuka adalah membuat mekanisme penundaan penyelenggaraan 
pemilu, memperpanjang periodisasi masa jabatan Presiden, hingga 
upaya mengembalikan pemilihan Presiden ke MPR.

Konsekuensi Mundurnya Demokrasi melalui Amandemen 
Konstitusi

Sebelum membahas lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa amandemen 
terhadap konstitusi bukanlah merupakan sesuatu yang terlarang 
untuk dilakukan. Pasal 37 UUD 1945 telah memberikan langkah 
konstitusional jika hendak dilakukan amandemen terhadap 
konstitusi. Namun, terdapat beberapa prasyarat yang harus terlebih 
dahulu dipenuhi, yaitu:

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.                                                                                       

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

(5)  Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tidak dapat dilakukan perubahan.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo hanya mengecualikan 
bentuk negara sebagai perihal yang tidak dapat dilakukan perubahan 
melalui amandemen. Artinya, seluruh pasal selain aturan tentang 
bentuk negara dapat diubah oleh MPR ketika peserta sidang 
menyepakati perubahan-perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan 
pernyataan yang disampaikan oleh MPR bahwa amandemen akan 
dilakukan secara terbatas hanya pada PPHN tidak dapat dipercaya.

Amandemen konstitusi sebagian atau hanya beberapa pasal sama 
sekali tidak dikenal dalam UUD 1945 maupun ketentuan dalam 
ilmu perundang-undangan. Sebagai sebuah proses politis, maka 
semua kemungkinan dapat terbuka ketika lembaga yang memiliki 
kewenangan —dalam hal ini MPR—menghendaki hal tersebut. 
Skenario yang berbeda akan kita temui ketika terdapat sebuah 
badan khusus yang diberikan kewenangan untuk melakukan kajian 
terkait dengan muatan isi dalam konstitusi yang akan diubah, seperti 
panitia/ komisi nasional amandemen UUD 1945 yang hendak 
dibentuk oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2008.

Ketika rencana untuk melakukan amandemen terhadap UUD 
1945 benar-benar akan dilakukan secara serius, maka harus 
terdapat dorongan untuk membentuk sebuah komisi independen 
yang dibentuk secara ad hoc dan bertugas melakukan kajian dan 
rekomendasi pasal dalam konstitusi yang patut untuk diamandemen. 
Komisi ini juga harus berdiri secara independen dan diisi oleh 
akademisi, non-government organization (NGO), dan pelbagai 
kelompok masyarakat sipil lainnya.

Anggota MPR tidak perlu dilibatkan dalam kelompok ini agar tiap 
kajian dan rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini dapat disusun 
secara ilmiah dan tanpa intervensi politik di dalamnya. Hal ini 
dibutuhkan agar proses amandemen terhadap UUD 1945 dapat 
dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dan muatan isi yang 
diubah juga berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Peran MPR 
nantinya cukup melakukan pembahasan pada sidang paripurna 
amandemen terhadap UUD 1945.
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Amandemen terhadap UUD 1945 harus dilakukan secara terencana 
dan tidak terburu-buru. Indonesia yang masih melakukan pemulihan 
diri dari dampak pandemi Covid-19 bukanlah waktu yang ideal 
dan kebutuhan yang mendesak dan prioritas untuk melakukan 
amandemen. Oleh karena itu, butuh kebijaksanaan dari MPR 
untuk menahan diri dan bersikap bijaksana terkait dorongan untuk 
melakukan amandemen konstitusi.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -

Amandemen harus 
dilakukan secara 
terencana dan tidak 
menjadi kuda troya 
yang menyelundupkan 
perubahan terhadap 
pasal-pasal yang dapat 
memukul mundur 
demokrasi, seperti 
berupaya menambah 
periodisasi masa 
jabatan presiden 
dan penundaan 
penyelenggaraan 
pemilu dalam keadaan 
tertentu.
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Kebebasan Perempuan Muslim dalam 
Menggunakan Jilbab   

Beberapa waktu lalu, perempuan Muslim di India menjadi sorotan 
dunia karena adanya larangan menggunakan jilbab di institusi 
pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Negara Bagian 
Karnataka, India. Menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan 
Tinggi Karnataka dalam putusannya, Pemerintah India memiliki 
wewenang untuk menentukan aturan pakaian seragam di sekolah 
ataupun universitas. Selain itu, penggunaan jilbab oleh perempuan 
Muslim bukanlah bagian dari praktik keagamaan yang esensial 
(antaranews.com, 15/03/2022). Akibat keputusan ini, sejumlah 
perempuan Muslim di India pun berunjuk rasa menentang putusan 
pengadilan tersebut yang berdampak pada penutupan beberapa 
institusi pendidikan di India.  

Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka terkait pelarangan 
penggunaan jilbab di sekolah dan universitas bermula dari adanya 
protes yang dilakukan oleh enam siswi Muslim di Udupi, salah satu 
distrik di Karnataka, karena dilarang masuk kelas. Pelarangan ini 
disebabkan karena keenam siswi Muslim tersebut menggunakan 
jilbab. Pihak sekolah mengatakan bahwa sebenarnya mereka 
mengizinkan siswi mengenakan jilbab di sekolah dan hanya meminta 
mereka melepasnya di dalam kelas dengan alasan guru perlu 
melihat wajah dan seragam murid. Di sisi lain, menurut keenam 
murid tersebut bahwa alasan mereka untuk tetap memakai jilbab di 
dalam kelas karena perlu untuk menutupi rambut dari guru laki-laki 
(fajarpendidikan.co.id, 11/02/2022). 

Permasalahan ini pun viral di media sosial dan memunculkan 
gerakan solidaritas perempuan muslim di wilayah lainnya di India. 
Namun, pihak sekolah dan universitas, serta pemerintah tidak 
menanggapi tuntutan tersebut. Bahkan, larangan tersebut meluas, 
di mana beberapa universitas lainnya di Karnataka menerapkan 
larangan yang sama setelah aktivis mahasiswa Hindu mengenakan 
selendang safron yang identik dengan Hinduisme sebagai bentuk 
protes balasan (Merdeka.com, 16/02/2022). 

Permasalahan penggunaan jilbab pada institusi pendidikan India 
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ini pun menjadi permasalahan nasional. Pasalnya, Partai Bharatiya 
Janata (BJP), sebuah Partai Nasionalis Hindu, yang menguasai 
pemerintah di Karnataka juga di pemerintah pusat, mendukung 
larangan penggunaan jilbab tersebut. Selama puluhan tahun, 
BJP mengkampanyekan penerapan Uniform Civil Code (UCC) 
atau aturan berbusana yang diyakini akan memaksakan nilai-nilai 
mayoritas terhadap minoritas (Republika.co.id, 17/02/2022). 
Bahkan, Pemimpin Vishva Hindu Parishad, organisasi keagamaan 
Hindu yang terafiliasi dengan BJP, akan meminta larangan jilbab 
juga berlaku di daerah lain seperti Uttar Pradesh yang juga dikuasai 
oleh BJP (Republika.co.id, 17/03/2022).

Polemik Penggunaan Jilbab di Sekolah Negeri Indonesia

Apa yang terjadi di India juga pernah dialami Indonesia, tepatnya 
pada masa Orde Baru. Rezim Orde Baru berusaha menghalangi 
siswi Muslim di sekolah negeri untuk mengenakan jilbab saat 
berada di sekolah. Kebijakan menyeragamkan busana sekolah 
ini disosialisasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Daoed Joesoef pada awal dekade 1980-an. Setelah 
itu, sebagian besar kepala sekolah negeri di Jakarta, Bandung, dan 
Surabaya, dengan segera tunduk pada aturan baru tersebut. Mereka 
dengan tegas menyatakan bahwa pemakaian jilbab merupakan 
bentuk pelanggaran terhadap disiplin sekolah yang disahkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah, dan Atas, melalui 
Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 1982 (Tirto.id, 31/01/2021). 

Pemberlakuan kebijakan tersebut secara langsung berdampak 
pada siswi Muslim yang menggunakan jilbab di sekolah. Terdapat 
sejumlah kasus di mana guru menolak untuk mengajar jika masih 
ada siswi berjilbab di kelasnya. Lebih lanjut, penelitian Ramadhani 
(2018), mencatat bahwa terdapat instruksi dari Kantor Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada setiap guru agar 
melakukan tekanan terhadap siswi yang masih menggunakan jilbab 
(Tirto.id, 31/01/2021). 

Kebijakan yang dianggap mendiskriminasi perempuan Muslim ini 
pun mendapat penolakan dari umat Islam. Walaupun demikian, 
Daoed Joesoef tidak gentar dan tetap mempertahankan keputusan 
tersebut. Bahkan, penerus Daoed Joesoef, Nugroho Notosusanto, 
malah bertindak lebih jauh dengan merilis siaran pers yang 
menjelaskan bahwa kebijakan tentang disiplin seragam sekolah 
negeri tidak akan dievaluasi karena sudah menjadi ketentuan sekolah 
pemerintah dan bagi siswa yang harus memakai jilbab, akan dibantu 
pindah ke sekolah agama (Tirto.id, 31/01/2021).
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Di pengujung dasawarsa 1980-an, Presiden Soeharto mulai 
mengakomodasi tuntutan umat Islam terhadap isu pelarangan 
jilbab dan pendidikan agama di sekolah. Hingga pada tahun 1991, 
pemerintah merilis kebijakan baru tentang seragam sekolah di mana 
jilbab ditetapkan sebagai seragam sekolah alternatif bagi Muslimah 
(Tirto.id, 31/01/2021). 

Setelah permasalahan penggunaan jilbab di sekolah berhenti di era 
Orde Baru, belakangan kasus ini kembali terjadi di Indonesia. Pada 
tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok) melarang sekolah-sekolah negeri memaksa 
siswinya mengenakan jilbab. Menurut Ahok, kebijakan tersebut 
sudah pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Belitung 
Timur di tahun 2006 (Kompas.com, 04/06/2016). Ahok pun 
menekankan bahwa yang ia larang adalah pemaksaan terhadap 
penggunaan jilbab pada siswi Muslim, bukan melarang penggunaan 
jilbab bagi siswi Muslim (Detik.com, 08/06/2016). 

Di tahun 2021, permasalahan penggunaan jilbab di Indonesia kembali 
terjadi. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, permasalahan 
kini justru terkait himbauan dari sekolah kepada siswinya untuk 
menggunakan jilbab, termasuk terhadap siswi non-Muslim. Polemik 
ini terjadi di di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2, 
Padang, Sumatera Barat (Tirto.id, 31/01/2021). Kepala Sekolah 
SMKN 2 Padang mengatakan bahwa aturan menggunakan jilbab di 
sekolah sebagai bentuk penyeragaman pakaian siswa. Menurutnya, 
aturan ini sudah berlangsung selama 15 tahun. 

Lebih lanjut, aturan yang mengharuskan siswi menggunakan jilbab 
seperti yang terjadi di SMKN 2 Padang sebetulnya sudah lama 
terjadi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) mencatat kasus serupa juga terjadi di Bali 
(2014), Jawa Barat (2016), Banyuwangi (2017), Jakarta (2017), 
Riau (2018), Manokwari (2019), dan Yogyakarta (2017, 2018, 2019) 
(Magdalene, 28/01/2021).

Politik dan Kebebasan Perempuan 

Salah satu kesamaan apa yang terjadi di India dengan Indonesia pada 
masa Orde Baru adalah adanya keterkaitan antara isu pelarangan 
penggunaan jilbab dengan politik. Di India, secara tidak langsung 
isu tersebut menjadi besar karena pengaruh BJP untuk memasukan 
nilai-nilai Hindu melalui peraturan yang dibuat oleh negara. Hal 
ini serupa dengan Indonesia pada masa Orde Baru, tepatnya pada 
masa kepemimpinan Daoed Joesoef sebagai Mendikbud pada saat 
itu.  
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Pada era Orde Baru, pendidikan agama sangat diatur oleh pemerintah 
karena adanya anggapan bahwa agama dinilai dapat mengancam 
ketertiban politik. Daoed Joesoef sebagai Mendikbud pada saat itu 
dianggap sebagai orang yang menjunjung nilai sekularisme Prancis 
yang tidak mengagungkan agama tertentu. Oleh karena itu, tidak 
heran jika dalam setiap kebijakannya, Daoed Joesoef cenderung 
menolak kebijakan pendidikan berbasis agama. Melarang pemakaian 
jilbab di sekolah negeri hanya salah satu caranya memisahkan dunia 
pendidikan dengan politik dan agama (Tirto.id, 31/01/2021). 

Terkait partai politik, partai Islam di Indonesia pasca reformasi 
cenderung tidak kuat dalam mengakomodir nilai-nilai ke-Islaman, 
seperti yang dilakukan BJP di India dalam mengakomodir nilai-
nilai Hindu. Pasalnya, pemilih Muslim cenderung memilih partai 
nasionalis karena partai nasionalis juga mengakomodir nilai-nilai 
religiusitas (Tanuwidjaja, 2010). Artinya, partai Islam di Indonesia 
saat ini tidak sekuat dan seberpengaruh BJP di India. Dengan 
demikian, isu terkait agama seperti halnya persoalan jilbab tidak 
dapat dijadikan sebuah kekuatan politik yang berskala nasional 
seperti yang dilakukan BJP di India. 

Selain memiliki kesamaan terkait adanya keterkaitan dengan politik, 
apa yang terjadi di India dan Indonesia memiliki sebuah kesamaan, 
yaitu terdapat unsur pemaksaan terhadap penggunaan jilbab bagi 
siswi Muslim. Padahal, seorang perempuan seharusnya memiliki 
kebebasan dalam menentukan pilihan terkait penggunaan jilbab. 
Kendati sebagai seorang siswi Muslim, tidak boleh ada satu pun pihak, 
termasuk sekolah ataupun pemerintah, yang boleh memaksakan 
penggunaan jilbab pada siswi tersebut. Apalagi, dipaksa untuk 
melepas jilbabnya. 

Kebebasan seseorang dalam menggunakan jilbab sebenarnya telah 
dijamin oleh negara seperti yang diamanatkan pada Pasal 55 Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali”. Selain itu, 
pemaksaan pelepasan ataupun penggunaan jilbab juga bertentangan 
dengan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa “Pendidikan 
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. 

 - Ahmad Hidayah  -
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Terpilihnya Yoon Suk-Yeol yang Anti-Feminis sebagai 
Presiden Korea Selatan

Pada 9 Maret 2022, Korea Selatan telah menggelar pesta demokrasi 
untuk menentukan siapa yang akan memimpin Korea Selatan 
menggantikan Presiden Moon Jae-In. Walaupun diikuti oleh 
sejumlah nama, namun pemilihan presiden Korea Selatan tahun 
2022 didominasi oleh dua orang kandidat, yaitu Lee Jae-Myung dari 
Democratic Party yang merupakan partai dari Presiden sebelumnya 
yaitu Moon Jae In, dan Yoon Suk-Yeol dari People Power Party 
sebagai partai oposisi pemerintah. Hasil dari pemilihan Presiden 
Korea Selatan menunjukan bahwa Yoon-Seok-Yeol unggul dengan 
perolehan suara 48,56 persen dan hanya unggul tipis dari lawannya 
yaitu Lee Jae-Myung dengan 47,83 persen (world.kbs.co.kr,2022).

Hal menarik dari terpilihnya Yoon Suk-Yeol sebagai Presiden Korea 
Selatan adalah narasi anti-feminisme yang ia gaungkan selama 
kampanye.Misalnya, ia menuduh feminisme sebagai penyebab 
rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Data sensus penduduk 
Korea Selatan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 51 juta warga 
Korea Selatan,namun pertumbuhan warga mengalami penurunan 
dari 0,1 persen menjadi 0,09 persen di tahun 2019 sampai 2020. 
Selain itu, rata-rata perempuan Korea Selatan hanya memiliki 
kurang dari satu anak (Magdalene, 14/03/2022).

Lebih lanjut, Yoon Suk-Yeol juga mengatakan bahwa Korea 
Selatan tidak lagi memiliki masalah ketimpangan gender. Ia melihat, 
superioritas laki-laki daripada perempuan merupakan polemik masa 
lalu, bukan prioritas sekarang (Magdalene, 14/03/2022). Selain 
itu, Yoon Suk-Yeol juga berpendapat bahwa kesetaraan hanya bisa 
dicapai jika perempuan dan laki-laki tidak lagi dipisahkan berdasarkan 
jenis kelamin (Kumparan.com,15/03/2022).

Tidak hanya itu saja, dalam kampanyenya,Yoon Suk-Yeol berjanji 
untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. 
Menurutnya,Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga saat ini 
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hanya fokus pada hak-hak perempuan yang sudah tidak diperlukan 
lagi (Guardian,11/03/2022). Hal ini pun memunculkan kritikan 
dari kelompok perempuan, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis 
perempuan Jung Hawon dalam media sosial pribadinya, dimana ia 
mengatakan bahwa hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan 
ibu tunggal yang belum menikah. Pasalnya, salah satu program dari 
Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga adalah memberikan 
dana bantuan untuk orang tua tunggal pemasukan rendah dengan 
anak di bawah usia 5 tahun senilai 50 ribu Won Korea (sekitar Rp500 
ribu), sementara di bawah 18 tahun dengan 200 ribu Won Korea 
(sekitar Rp2 juta) per bulan. Selain itu, subsidi pendidikan untuk 
orang tua tunggal dengan anak SMP dan SMA sebesar 83 ribu Won 
Korea (sekitar Rp950 ribu) (Magdalene, 14/03/2022).

Penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga 
dapat berdampak pada isu kekerasan seksual yang sedang marak di 
Korea Selatan. Beberapa tahun belakangan, Korea Selatan dihadapi 
oleh permasalahan spycam atau kamera kecil yang disembunyikan 
di toilet umum perempuan atau kamar motel. Selama tahun 2013 
hingga 2018, lebih dari tiga ratus ribu kasus spycam yang dilaporkan 
ke polisi. Keterkaitan dengan Kementerian Kesetaraan Gender dan 
Keluarga adalah pusat bantuan untuk menghapus konten pelecehan 
seksual di internet didanai oleh Kementerian Kesetaraan Gender 
dan Keluarga (Magdalene, 14/03/2022). Dengan begitu, tidak 
menuntup kemungkinan bahwa permasalahan spycam akan terus 
meningkat. Lebih lanjut, terkait kekerasan dan pelecehan seksual, 
Yoon Suk-Yeol juga berjanji akan memperberat hukuman tuduhan 
palsu tentang kekerasan seksual. Hal ini akan membuat perempuan 
Korea Selatan semakin takut untuk mengungkapkan ketidakadilan, 
pelecehan, ataupun kekerasan seksual yang mereka alami.

Pembelajaran dari Kemenangan Yoon Suk-Yeol

Hal penting yang dapat dipetik dari kemenangan Yoon Suk-Yeol 
dalam pemilihan presiden Korea Selatan adalah keberhasilan Yoon 
Suk-Yeol dalam meraih dukungan dari pemilih laki-laki dengan 
memainkan sentimen anti-feminisme. Lebih lanjut, isu anti-
feminisme juga digaungkan dengan bersifat programmatik dan 
sangat menarik perhatian publik, yaitu pembubaran Kementerian 
Kesetaraan Gender dan Keluarga, serta memperberat hukuman 
tuduhan palsu tentang kekerasan seksual.

Keberhasilan Yoon Suk-Yeol di Korea Selatan membuktikan bahwa 
isu gender dapat menjadi kekuataan untuk memenangkan pemilu, 
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dan bukan hal yang tidak mungkin strategi yang sama dipraktikkan 
oleh partai politik ataupun calon presiden menjelang Pemilu 2024 
mendatang di Indonesia. Sebab, di tahun 2021, isu perempuan 
cukup mendapat perhatian publik Indonesia. Misalnya terkait kasus 
pelecehan dan kekerasan seksual yang makin meningkat setiap 
tahunnya. Belum lagi, peraturan-peraturan terkait pelecehan dan 
kekerasan seksual juga menjadi sorotan publik, seperti Peraturan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan 
Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi 
ataupun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual (RUU TPKS) yang baru saja disahkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Berbanding terbalik dengan Yoon Suk-Yeol di Korea Selatan, cara 
yang dapat dilakukan oleh partai politik ataupun calon presiden di 
Pemilu 2024 mendatang adalah dengan mendorong pengesahan 
undang-undang terkait perempuan. Mengutip Update Indonesia 
Volume XV dengan judul tulisan “Menanti DPR RI Memprioritaskan 
Isu Perempuan di Tahun 2022”, dijelaskan bahwa terdapat empat 
RUU yang perlu untuk segera disahkan. Namun, satu dari empat 
undang-undang ini telah disahkan, yaitu RUUTindak Pidana 
Kekerasan Seksual (TPKS). Sehingga, tersisa tiga undang-undang 
lagi yang perlu untuk didorong.

Pertama, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). 
Hal ini juga perlu untuk segera disahkan mengingat bahwa sejak 
tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh 
pekerja rumah tangga dengan beragam bentuk, seperti kekerasan 
fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Kedua, RUU Kesejahteraan 
Ibu dan Anak. Hal ini berangkat dari fakta bahwa masih tingginya 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 
sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah dalam menurunkan 
angka tersebut melalui undang-undang. Ketiga, RUU Kesetaraan 
dan Keadilan Gender untuk menguatkan Pengarusutaaam Gender 
(PUG) yang sudah ada sejak tahun 2000. 

Selain mendorong pengesahan undang-undang terkait perlindungan 
terhadap perempuan, Update Indonesia Volume XV juga menjelaskan 
bahwa terdapat dua undang-undang yang dirasa merugikan bagi 
perempuan dan perlu untuk segera direvisi. Pertama, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). Terdapat beberapa pasal di dalam UU ITE 
yang dianggap merugikan bagi perempuan. Sebagai contoh, catatan 
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tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 menunjukkan lonjakan 
tajam angka pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap 
perempuan di dunia maya. Kasus terbanyak yang dilaporkan adalah 
ancaman dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan 
seksual, yang mengakibatkan korban dipermalukan bahkan berisiko 
berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan 
dalam UU ITE dan UU Pornografi. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi menjadi 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 
namun Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga 
dan isteri ibu rumah tangga” tidak direvisi, sehingga undang-
undang yang berlaku masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Padahal, Berdasarkan data Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 
2020, dijelaskan bahwa terdapat 15,46 persen perempuan menjadi 
kepala keluarga (KPPPA, 2021). Undang-undang ini mengisyaratkan 
bahwa negara tidak mengakui adanya perempuan sebagai kepala 
keluarga. Untuk itu, undang-undang ini penting untuk direvisi.

Dengan mendorong pengesahan undang-undang terkait perempuan 
dan juga mendukung revisi undang-undang yang dirasa merugikan 
bagi perempuan, maka partai politik ataupun calon presiden yang 
akan maju di Pemilu 2024 mendatang dapat mengambil hati 
dari pemilih perempuan yang pada Pemilu 2019 lalu berjumlah 
96.557.044 pemilih.

- Ahmad Hidayah -
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Pada 12 April 2022, Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil 
sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-
2027. Pelantikan anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dilakukan 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P 
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 
Komisi Pemilihan Umum. Adapun nama-nama anggota KPU yang 
dilantik yaitu: Betty Epsilon Idroos; Hasyim Asy’ari; Mochammad 
Afifuddin; Parsadaan Harahap; Yulianto Sudrajat; Idham Holik; dan 
August Mellaz (https://setkab.go.id/, 12/4/2022).

Sementara, anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 dilantik 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P 
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 
Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat lima anggota Bawaslu 
yang dilantik yakni: Lolly Suhenty; Puadi; Rahmat Bagja; Totok 
Hariyono; dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda (https://setkab.
go.id/, 12/4/2022).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga memastikan, Pemilu bakal 
diselenggarakan sesuai jadwal pada 14 Februari 2022 dan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Setelah pelantikan 
KPU dan Bawaslu, diharapkan Pemerintah dapat berbicara dengan 
KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan Pemilu serentak dengan 
matang (Kompas.com, 10/4/2022).  

Persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sangat penting karena 
kedua kegiatan tersebut akan diadakan secara serentak. Tulisan 
ini akan mengulas tantangan bagi penyelenggara pemilu periode 
2022-2027 dalam rangka mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 
dengan berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya dan kondisi yang 
ada saat ini. 

Meneropong Tantangan Penyelenggara Pemilu yang Baru   
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Analisis Tantangan

Tulisan ini mencoba menganalisa tantangan yang akan dihadapi oleh 
penyelenggara pemilu dengan mengambil pelajaran dari pemilu-
pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan mitigasi manajemen 
risiko dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Makalah Kebijakan 
No. 14 bulan November 2016, yang berjudul “Manajemen Risiko 
dalam Pemilu”, International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (International IDEA) mendefinisikan manajemen 
risiko dalam pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk 
mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional 
akan risiko internal maupun eksternal. 

Tabel 1. Faktor risiko internal dan eksternal yang 
berhubungan dengan proses pemilu

Sumber: Internasional IDEA (2016).

Manajemen risiko dilakukan dengan merujuk pada proses-proses 
untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan 
untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. 
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Dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam 
pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2016), terdapat 
beberapa faktor risiko yang bersifat internal, yang akan menjadi 
tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam rangka Pemilu dan 
Pilkada 2024. Berikut beberapa diantaranya:

Tabel 1. Faktor Risiko Internal Pemilu dan Pilkada 2024
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Sedangkan beberapa faktor risiko yang bersifat eksternal, yang akan 
menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan 
kerjanya dalam rangka Pemilu dan Pilkada 2024, diantaranya adalah 
sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Risiko Eksternal Pemilu 2024

Berdasarkan paparan di atas, perlu untuk dilakukan mitigasi risiko 
dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Risiko-risiko 
ini merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada 
penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat 
diindentifikasi terjadi dari tahap penyusunan kerangka hukum hingga 
proses pemungutan dan penghitungan suara. 

Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat 
diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas 
dan integritas penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggaraan 
pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan 
peserta maupun pemilih.
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Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara 
pemilu untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 
mendatang, yaitu: pertama, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), KPU, dan Bawaslu perlu membuat payung hukum dan 
memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis dalam penyelenggaraan 
Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawasda) dari tingkat 
Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini penting untuk mencegah 
multitafsir dalam pelaksanaan aturan teknis pemilu maupun pilkada.

Kedua, KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepada 
KPPS sehingga dapat mengoptimalkan tahap pelatihan KPPS. 
Optimalisasi pelatihan penting dilakukan, termasuk dalam 
penyampaian materi pelatihan yang dapat mengatasi persoalan 
pada saat hari pemungutan suara. Misalnya, dengan memberikan 
pelatihan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta 
pelatihan penggunaan sistem informasi dalam rangka penghitungan 
suara. Selain pelatihan, KPU juga perlu untuk menambah anggaran 
pelatihan agar semua anggota KPPS dapat mengikuti pelatihan dan 
mendapatkan pengetahuan terkait pemungutan dan penghitungan 
suara. 

Ketiga, KPU bekerja sama dengan Kemendagri untuk memperbaiki 
proses pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tahap ini dilakukan 
dengan membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama 
data pemilih. Hal ini dapat digunakan untuk merevisi aturan yang ada 
saat ini, sehingga ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan 
pemilu sebelumnya. Terkait dengan data-data kepemiluan, KPU 
dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk partai politik 
dan para peserta pemilu, serta kementerian/ lembaga pemerintah 
terkait, juga perlu bekerja sama untuk memutakhirkan data di portal 
open data KPU sesuai dengan prinsip-prinsip open data, dengan 
juga memastikan aspek penampilan dan penyimpanan data, serta 
akses dan akuntabilitas data dalam rangka mendorong pemilu yang 
inklusif, berintegritas, transparan, dan akuntabel. 

Keempat, KPU dan Bawaslu membuat penyederhanaan administrasi 
penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). 
KPU dan Bawaslu membuat kesepemahaman aturan terkait 
administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang lebih 
sederhana untuk memudahkan KPPS melaporkan hasil pemungutan 
suara. Selanjutnya, kesepemahaman dan kesepakatan antara KPU 
dan Bawaslu tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi seperti 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan 
Pengawas Pemlihan Umum (Perbawaslu), yang menjadi payung 
hukum terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara. 
Setelah aturan tersebut terbit, KPU membuat petunjuk teknis yang 
disosialisasikan melalui pelatihan kepada KPPS.  

Kelima, KPU dan Bawaslu memperkuat dan mempertegas aturan 
yang melarang peserta menggunakan kampanye yang berbau 
SARA. Misalnya, dengan memberikan sanksi kepada peserta 
pemilu dalam bentuk administratif dan meneruskan kepada 
Kepolisian jika ditemukan adanya unsur yang dapat membahayakan 
ketertiban umum dan stabilitas keamanan. Lebih jauh, KPU juga 
perlu mengatur lebih lanjut tentang kampanye di sosial media untuk 
mencegah eksternalitas negatif kampanye.

Keenam, KPU dan Bawaslu bersama Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo), serta kelompok masyarakat sipil 
mendorong penguatan literasi digital kepada masyarakat. Penguatan 
literasi digital akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat 
terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah 
informasi yang didapat, apakah informasi yang diperoleh secara 
daring, termasuk info mengenai pemilu, hoaks atau tidak.

Ketujuh, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kolaborasi yang lebih 
luas dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait isu-isu demokrasi 
dan kepemiluan, serta partisipasi warga negara dalam proses 
kebijakan untuk membantu perbaikan manajemen penyelenggaraan 
pemilu. Kerja sama dapat dilakukan melalui studi dan audiensi antara 
masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu. Kedelapan, Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) dan Polri mengantisipasi dan menjaga 
keamanan selama proses penyelenggaraan Pemilu di daerah rawan 
serangan kelompok bersenjata seperti di Papua dan Papua Barat. 

 - Arfianto Purbolaksono  -

Terdapat beberapa 
faktor risiko, baik 
yang bersifat internal 
dan eksternal 
yang akan menjadi 
tantangan bagi 
penyelenggara pemilu 
yang baru dalam 
menjalankan kerjanya 
dalam rangka Pemilu 
2024. Risiko tersebut 
patut diantisipasi oleh 
para penyelenggara 
maupun peserta 
pemilu dan pemangku 
kepentingan terkait 
lainnya untuk 
mendorong pemilu 
yang berintegritas, 
akuntabel, 
transparan, serta 
inklusif. 
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Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

               

Pendidikan yang berkualitas merupakan hak asasi manusia dan 
merupakan investasi terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan 
yang berkelanjutan (sustainable development goals). Untuk 
mewujudkan pendidikan yang berkualitas, setidaknya terdapat 
empat aspek yang harus dipenuhi, diantaranya yakni availability 
(ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), acceptability (kelayakan), 
dan adaptability (adaptabilitas/sesuai konteks) (Tomasevski, 2001). 

Indonesia saat ini belum mampu memenuhi keempat aspek di atas. 
Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari masih banyaknya 
anak yang putus sekolah, yang diantaranya dikarenakan belum 
terpenuhinya aspek availability (ketersediaan) dan accessibility 
(aksesibilitas) dari satuan pendidikan.  Namun, tulisan ini hanya akan 
membahas poin acceptability (kelayakan) pendidikan di Indonesia 
saja. Beberapa syarat bagi satuan pendidikan untuk dapat dikatakan 
layak diantaranya memiliki penegakan standar minimal untuk 
mewujudkan lingkungan yang aman, serta memiliki aturan dan 
metode pengawasan mengenai penghormatan akan keberagaman 
dan hak para pelajar. 

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan 
di Indonesia mencerminkan bahwa fasilitas/layanan tersebut belum 
menjadi tempat yang aman bagi pelajar. Banyaknya kasus kekerasan 
seksual di satuan pendidikan, yang kebanyakan korbannya adalah 
perempuan, juga menunjukkan bahwa aktor pendidikan yang 
menjadi pelaku kekerasan tidak menghormati keberagaman gender 
dan hak pelajar perempuan untuk belajar dengan aman. 

Temuan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA, 2018) menunjukkan 
bahwa tiga teratas lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan 
adalah jalanan umum (33 persen), transportasi umum (19 persen), 
dan sekolah/ kampus (15 persen). Sementara, riset Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 
Ristek, 2020) menunjukkan bahwa 77 persen dosen di 79 kampus 
menyatakan pernah terjadi perundungan seksual di kampus masing-
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masing. Ironisnya, 63 persen dari kasus tersebut tidak pernah 
dilaporkan.

Data serupa dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menunjukkan 
bahwa di tahun 2020 masih banyak kasus kekerasan seksual yang 
terjadi di lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan umum 
maupun berbasis agama. Selain itu, pada kanal lembaga negara 
tahun 2015-2020, sebanyak 27 persen kekerasan seksual terjadi di 
semua jenjang pendidikan tinggi (Komnas Perempuan, 2020).

Kebanyakan pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah 
orang yang dikenal baik oleh korban, seperti pacar, senior dalam 
organisasi, dosen, dan keluarga/ pengurus lembaga pendidikan 
(Komnas Perempuan, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
satuan pendidikan belum memenuhi unsur acceptability (kelayakan) 
bagi pelajar maupun aktor penyelenggara pendidikan lainnya. Kondisi 
tersebut tentu menjadi hambatan bagi pencapaian pendidikan yang 
merata dan berkualitas di Indonesia. 

Peraturan dan Implementasinya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan draf 
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
(RUU TPKS) pada Rapat Paripurna 12 April 2022. Komitmen DPR 
tersebut perlu diapresiasi dan penerapan Undang-Undang TPKS 
perlu dikawal agar sesuai dengan tujuan awal pembentukan undang-
undang tersebut.  

Beberapa pasal dalam draf RUU TPKS telah mengakomodir 
pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan, seperti 
Pasal 79 ayat (4) huruf b RUU TPKS, yang menyebutkan bahwa 
pencegahan tindak pidana kekerasan seksual salah satunya dilakukan 
pada satuan pendidikan. Dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a rancangan 
undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggaraan 
pencegahan tindak pidana kekerasan seksual salah satunya dilakukan 
melalui bidang pendidikan. Aturan tersebut kini telah dapat 
menjadi landasan bagi penyelenggara pendidikan untuk melakukan 
pencegahan tindak kekerasan seksual di satuan pendidikan.

Selain RUU TPKS yang telah sah menjadi undang-undang, 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS) di Lingkungan Perguruan 
Tinggi juga menjadi salah satu dasar pelaksanaan pencegahan tindak 
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kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menurut Pelaksana tugas 
Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Kemendikbud Ristek, Nizam, 
sejak rilisnya Permendikbud PPKS, terdapat peningkatan laporan 
mengenai tindak kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi 
(cnnindonesia.com, 20/11/2021). 

Sayangnya, belum semua perguruan tinggi melaksanakan 
Permendikbud PPKS dengan baik. Contohnya, seperti yang terjadi 
di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Laporan pers 
perguruan tinggi tersebut mencatat terdapat 32 orang yang mengaku 
menjadi korban pelecehan seksual di sana. Sementara, terduga 
pelaku sebanyak 14 orang (tempo.co, 07/04/2022). Kasus tersebut 
terjadi sejak tahun 2015 hingga 2021. Namun, salah satu pejabat 
perguruan tinggi tersebut justru membungkam mahasiswa untuk 
melaporkan kekerasan tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan 
bahwa Permendikbud PPKS belum diimplementasikan oleh semua 
perguruan tinggi.

Lebih lanjut, masih banyaknya kasus kekerasan seksual di tingkat 
sekolah dasar dan menengah menunjukkan bahwa Permendikbud 
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan belum 
diterapkan secara optimal. Permendikbud tersebut juga belum 
memasukkan aspek kesetaraan gender dalam upaya pencegahan 
terjadinya kekerasan seksual. Padahal, salah satu akar tindakan 
tersebut adalah adanya relasi yang dianggap timpang antara pelaku 
dengan korban di beberapa hal, seperti anggapan bahwa perempuan 
lebih rendah dibanding laki-laki. 

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, beberapa hal yang dapat dilakukan 
diantaranya, pertama, Kemendikbud Ristek, Dinas Pendidikan, 
organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan 
lain di dunia pendidikan perlu segera melakukan upaya pencegahan 
kekerasan seksual yang tertuang dalam UU TPKS. Para pemangku 
kepentingan tersebut perlu membuat aturan turunan untuk 
mengimplementasikan upaya pencegahan kekerasan seksual di 
masing-masing satuan pendidikan. 

Kedua, seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu membuat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerapan Permendikbud 
PPKS. Kemendikbud Ristek juga perlu melakukan pemantauan 
terkait implementasi dari peraturan tersebut.
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Ketiga, Kemendikbud Ristek perlu memasukkan unsur kesetaraan 
gender di dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 
Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan juga dapat bekerja sama 
dengan satuan pendidikan untuk menanamkan prinsip-prinsip 
kesetaraan gender kepada guru, tenaga kependidikan, maupun 
pelajar untuk meningkatkan kesadaran gender. 

Langkah-langkah tersebut penting untuk dilakukan agar satuan 
pendidikan menjadi tempat yang layak dan aman, baik itu 
bagi pelajar, guru, dosen, maupun tenaga kependidikan untuk 
menjalankan proses pembelajaran. Satuan pendidikan yang layak 
(aspek acceptability) akan menjadi salah satu aspek penting untuk 
mendukung pendidikan yang berkualitas. 

- Nisaaul Muthiah -

Pemerintah, 
satuan pendidikan, 
dan pemangku 
kepentingan lainnya 
perlu memperkuat 
pencegahan tindak 
kekerasan seksual agar 
satuan pendidikan 
dapat menjadi tempat 
yang layak dan 
aman bagi proses 
pembelajaran.
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Polemik RUU Sistem Pendidikan Nasional

               

Hingga bulan April 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) masih menyusun 
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU 
Sisdiknas). RUU tersebut disusun untuk menyempurnakan Undang-
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Sementara ini, terdapat 155 pasal yang tercakup dalam RUU 
tersebut. Namun, RUU tersebut menuai berbagai kritik dari para 
pemerhati pendidikan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Untuk 
Transformasi Pendidikan (17/03/2022), proses penyusunan RUU 
tersebut masih tertutup, tidak inklusif, serta banyak hal penting 
yang tidak diakomodir dalam draf RUU. Padahal, penyusunan RUU 
tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. 

Pada bulan Februari dan Maret 2022, pemerintah memang sempat 
melakukan audiensi dengan publik seperti Aliansi Penyelenggara 
Pendidikan Indonesia dan beberapa universitas terkait draf RUU 
Sisdiknas.  Namun, pelibatan tersebut masih minim dan belum 
semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan terlibat. Padahal 
seharusnya publik harus dilibatkan sejak awal proses penyusunan 
RUU. 

Menurut Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, RUU 
Sisdiknas akan memformulasikan empat hal pokok diantaranya 
kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman 
antara daerah dan inovasi; kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan 
kebijakan hak belajar; kebijakan penataan profesi guru agar semakin 
inklusif dan profesional; dan kebijakan peningkatan otonomi, serta 
perbaikan tata kelola pendidikan tinggi (Kompas, 30/03/2022). 
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut 
mengenai beberapa hal pokok yang menurut Mendikbud Ristek 
akan diformulasikan dalam RUU Sisdiknas.
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Formulasi RUU Sisdiknas

Jika megacu pada pemaparan Mendikbud Ristek, beberapa poin yang 
akan diformulasikan dalam RUU Sisdiknas adalah terkait inovasi, 
wajib belajar, dan penataan profesi guru. Namun, dalam draf RUU 
Sisdiknas yang tersedia hingga awal bulan April 2022, pembahasan 
mengenai inovasi masih sangat minim, terutama inovasi di bidang 
teknologi. Draf RUU yang terakhir belum mengakomodir visi misi 
masa depan pendidikan Indonesia dalam kaitannya dengan globalisasi 
dan perkembangan teknologi. Padahal, di Indonesia akhir-akhir ini, 
teknologi menjadi salah satu kendala besar dalam penyelenggaraan 
pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Selanjutnya, terkait dengan wajib belajar, pemerintah telah 
memasukkan poin tersebut dalam draf RUU Sisdiknas. Namun, 
upaya pemerintah untuk mewujudkan wajib belajar terlihat belum 
serius. Di tahun 2021, masih ada 75.843 anak dari jenjang sekolah 
dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah 
menengah kejuruan (SMK) yang putus sekolah (Kemendikbud 
Ristek dalam Kompas.id, 2/03/2022). Dari total tersebut, 56,8 
persen anak putus sekolah karena tidak adanya biaya sekolah akibat 
orang tua mereka tidak bekerja. 

Dengan realita tersebut, pemerintah seharusnya tidak membebankan 
pembiayaan pendidikan dasar dan menengah kepada orang tua, 
seperti yang tertulis dalam Pasal 10 draf RUU Sisdiknas, bahwa 
orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya. Jika skema pembiayaan 
pendidikan dasar dan menengah dibiarkan seperti itu, sangat 
dimungkinkan angka putus sekolah kembali meningkat dan wajib 
belajar akan tetap menjadi retorika saja. 

Dalam Pasal 78 ayat (2) draf RUU Sisdiknas tertulis bahwa 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membiayai pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah. Namun, dalam Pasal 80 ayat (1) 
disebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) 
merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
untuk menyediakan pembiayaan dasar. Sementara, dalam Pasal 
80 ayat (3) disebutkan bahwa pembiayaan dasar diberikan kepada 
satuan pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
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Beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berencana 
untuk membebankan biaya pendidikan dasar dan menengah 
kepada orang tua. Sementara Pemerintah Pusat dan Daerah 
hanya menyediakan pembiayaan dasar. Pembiayaan dasar tersebut 
pun rencananya hanya akan diberikan kepada satuan pendidikan 
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. 
Artinya, tidak semua satuan pendidikan bisa mendapat pembiayaan 
dasar. 

Kebijakan tersebut jelas berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 Pasal 31 ayat (2), yang menyebutkan bahwa setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. Rencana skema pembiayaan pendidikan 
yang dibebankan kepada orang tua tersebut juga bertentangan 
dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 26, yang 
menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang dan 
harus gratis setidaknya di tingkat pendidikan dasar. Pemerintah 
perlu menyelaraskan draf RUU Sisdiknas dengan UUD 1945 dan 
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia untuk menghapuskan 
kasus putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar. 

Poin terakhir yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni terkait 
penataan profesi guru. Dalam draf RUU Sisdiknas, pemerintah 
belum menyinggung mengenai beberapa masalah krusial yang 
masih dihadapi oleh guru. Misalnya, permasalahan rendahnya gaji 
honorer, perbaikan kualitas Pendidikan Profesi Guru (PPG), wadah 
pengembangan profesi, dan sistem jenjang karier guru. 

Dalam Pasal 122 ayat (1) draf RUU Sisdiknas tertulis bahwa setiap 
orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari PPG. Namun, faktor 
tersebut saja tidak cukup untuk perbaikan kualitas pendidikan secara 
menyeluruh. Pemerintah tidak boleh menutup mata dari kenyataan 
bahwa banyak guru muda yang merasa bahwa program PPG belum 
memadai dan berbeda dengan realita yang ada di kelas. Maka dari 
itu, pemugaran PPG sangat perlu untuk diatur dalam RUU tersebut. 

Lebih lanjut, wadah pengembangan profesi bagi guru juga masih 
minim dan belum banyak disediakan oleh pemerintah. Hasil 
studi Alifia dan Pramana (2021) menunjukkan minimnya wadah 
pengembangan profesi bagi guru. Saat ini, beberapa wadah seperti 
Kelompok Kerja Guru (KKG) masih dipandang terlalu kaku dan 
monoton untuk memenuhi kebutuhan pada masa awal karier 
seorang guru. 
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Sementara, program unggulan pengembangan profesi guru seperti 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dari pemerintah 
belum terimplementasi secara efektif. Program tersebut lebih 
berfungsi sebagai formalitas administrasi daripada menjadi 
ruang belajar dan peningkatan kompetensi. Pemerintah perlu 
memperhatikan akar masalah pendidikan secara lebih mendalam 
dan mengatur penyelesaian akar masalah tersebut dalam RUU 
Sisdiknas.

Rekomendasi 

Berdasar analisis di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan 
diantaranya, pertama Kemendikbud Ristek perlu merumuskan di 
dalam RUU Sisdiknas mengenai visi misi masa depan pendidikan 
Indonesia terkait globalisasi dan dunia yang terus berubah akibat 
perkembangan teknologi. Kedua, Kemendikbud Ristek wajib 
meninjau ulang skema pembiayaan pendidikan yang mewajibkan 
orang tua untuk membiayai pembiayaan dasar dan menengah bagi 
anak. Dalam UUD 1945 dan juga Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 
Manusia tertulis bahwa pemerintah wajib membiayai pembiayaan 
dasar dan menengah anak. 

Ketiga, RUU Sisdiknas perlu merumuskan mengenai penanganan 
berbagai permasalahan krusial yang dihadapi oleh guru, seperti 
rendahnya gaji guru honorer, perbaikan kualitas PPG, wadah 
pengembangan profesi, dan sistem jenjang karir guru. Dengan 
diaturnya penanganan masalah-masalah krusial tersebut dalam 
Undang-Undang, harapannya, berbagai permasalahan guru dapat 
teratasi.

Keempat, Kemendikbud Ristek perlu lebih melibatkan publik dari 
berbagai pemangku kepentingan. RUU ini telah disusun selama 
kurang lebih satu tahun, namun pemerintah baru mulai melibatkan 
publik di bulan Februari dan Maret 2022. Padahal, seharusnya 
Kemendikbud Ristek melibatkan publik sejak awal penyusunan RUU 
Sisdiknas untuk mendapatkan masukan lebih komprehensif sebagai 
bahan pertimbangan dan pembahasan RUU ini. 

 - Nisaaul Muthiah -

RUU Sisdiknas perlu 
mengatur ulang 
skema pembiayaan 
pendidikan dasar 
dan menengah yang 
merupakan tanggung 
jawab negara. RUU 
tersebut juga perlu 
mengakomodir 
penanganan berbagai 
masalah krusial 
yang dihadapi oleh 
guru. Pelibatan 
publik sejak awal dan 
berkelanjutan dalam 
proses penyusunan 
RUU Sisdiknas 
sangat penting untuk 
membahas beragam 
isu Sisdiknas secara 
komprehensif. 

Sosial



Update Indonesia — Volume XVI, No.4 – April 2022 40

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



Update Indonesia — Volume XVI, No.4 – April 2022 44

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



Update Indonesia — Volume XVI, No.4 – April 2022 46

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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