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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Juli 2022 mengangkat laporan utama 
mengenai persoalan aturan pelaksana terkait penyelenggaraan kampanye 
di media sosial untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Berkaca 
pada Pemilu 2019, penataan aturan ini dibutuhkan untuk menjaga 
demokrasi di ruang digital. Pengaruh media sosial dalam kampanye di satu 
sisi memberikan kesempatan kepada semua partai politik dan kandidat 
untuk berkompetisi. Akan tetapi, disisi lain penggunaan media sosial dalam 
kampanye memunculkan ancaman polarisasi di masyarakat.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang dampak 
wabah penyakit mulut dan kuku terhadap kondisi jual beli daging sapi. 
Merebaknya wabah PMK membuat kendala pada jual-beli daging sapi. 
Diduga penyebabnya adalah dibukanya kran impor secara masif. Namun, 
kebijakan importasi juga perlu dievaluasi untuk mencegah adanya kartel. 
Selanjutnya, kami juga membahas tentang upaya meringankan beban negara 
melalui pengurangan subsidi BBM. Karena di tahun 2022 ini, merupakan 
alokasi terbesar BBM bersubsidi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal 
itu digunakan untuk melindungi daya beli masyarakat dari kenaikan harga 
akibat konflik Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 
meringankan beban APBN.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang Anggaran Dasar/ 
Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) partai politik terkait kesetaraan 
gender. Tidak semua partai politik memasukkan kata kesetaraan gender 
dalam AD/ART sekali lagi membuktikan bahwa partai politik masih 
setengah hati dalam menghadirkan perempuan. Selanjutnya, kami 
membahas tentang penerapan Sipol sebagai bagian tahapan pendaftaran 
dan verifikasi peserta Pemilu dan Pilkada 2024 memunculkan sejumlah 
tantangan. Walaupun demikian, Sipol penting sebagai salah satu langkah 
guna mewujudkan digitalisasi data dalam rangka keterbukaan data pemilu. 
Selain itu, kami juga menbahas tentang polemik cuti melahirkan dalam 
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). 

Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang kebijakan 
pemerintah terkait pemerataan akses pendidikan adalah Program Indonesia 
Pintar (PIP). Setelah diimplementasikan lebih dari enam tahun, terlepas 
dari berbagai manfaat PIP, masih terdapat berbagai kendala dalam proses 
implementasi program tersebut. Selanjutnya, kami juga membahas tentang 
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penanganan stunting di Indonesia. Berbagai faktor perlu dioptimalkan 
untuk mengakhiri stunting diantaranya ketahanan pangan rumah tangga, 
kualitas layanan kesehatan, lingkungan yang ramah bagi perempuan, dan 
pola asuh yang berkualitas dan berperspektif gender. Pemerintah juga perlu 
mempertegas berbagai aturan pencegahan stunting yang sudah ada, sambil 
terus mendorong dan mengawasi pengesahan RUU KIA untuk memperkuat 
upaya pencegahan dan penghapusan stunting di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan 
analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum 
di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.



Update Indonesia — Volume XVI, No.7 – Juli 2022 3

Mempersiapkan Aturan Hukum Kampanye Pemilu dan 
Pilkada Serentak Tahun 2024

Pengetahuan masyarakat atas visi-misi seorang calon presiden 
dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), dan calon kepala daerah menjadi salah satu hal esensial dari 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada). Calon pemilih idealnya menjadikan tawaran 
yang disampaikan oleh peserta pemilu maupun pilkada sebagai 
pertimbangan utama. Oleh karena itu, kampanye menjadi hal yang 
penting untuk dapat memperkenalkan partai politik, serta peserta 
pemilu kepada konstituen.

Vitalnya peran kampanye dalam penyelenggaraan pemilu dan 
pilkada turut menimbulkan perdebatan terkait dengan lama waktu 
pelaksanaannya. Terjadi silang pendapat antara Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang mengusulkan masa kampanye selama 90 hari 
dengan Pemerintah dan Komisi II DPR yang menginginkan agar 
dilaksanakan selama 75 hari (kompas.id, 16/5/2022). Masing-masing 
lembaga memiliki argumentasi yang logis terkait perhitungan durasi 
waktu kampanye ini.

Lama waktu kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 
Serentak tahun 2024 yang awalnya diusulkan oleh KPU didasarkan 
pada alokasi waktu untuk pemenuhan logistik pemilu, yaitu 
pembuatan dan validasi desain surat suara siap cetak oleh penyedia 
selama lima hari; pengecekan dan persetujuan lima hari; produksi 
pencetakan di pabrik 30 hari; distribusi ke KPU provinsi, kabupaten/
kota 30 hari; serta sortir lipat dan pengepakan dari KPU kabupaten/
kota ke tempat pemungutan suara (TPS) 20 hari (kompas.id, 
16/5/2022). Memotong waktu penyelenggaraan kampanye menjadi 
75 hari akan berdampak pada tahapan lain dan akan berdampak 
pada penyelenggara pemilu, yaitu KPU.

Laporan Utama
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Kemudian, pemerintah bersama dengan Komisi II DPR memberikan 
alasan bahwa pengurangan waktu penyelenggaraan kampanye untuk 
Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan mempertimbangkan 
efektifitas biaya, tenaga, dan upaya penghindaran dari polarisasi 
yang terjadi dalam masyarakat pendukung salah satu peserta pemilu 
maupun pilkada (kediri.bawaslu.go.id, 22/6/2022). Karena terdapat 
peran negara untuk mendanai kampanye peserta pemilu dan pilkada, 
maka dalam penalaran yang wajar alasan tersebut dapat diterima. 
Namun, upaya untuk menghindari terjadinya polarisasi pada masa 
kampanye perlu ditelaah lebih lanjut.

Pemilu Serentak tahun 2019 merupakan studi kasus yang menarik 
untuk melihat bagaimana kontestasi untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 berubah menjadi ajang 
perpecahan dalam masyarakat. Kompetisi antara kubu pendukung 
pasangan calon 01 dan 02 menghadirkan konflik-konflik baik besar 
maupun kecil di tengah masyarakat. Mulai dari perdebatan di dunia 
maya seperti di WhatsApp group, Facebook, Twitter, sampai dengan 
pertarungan di dunia nyata yang merenggut nyawa seperti yang 
terjadi di Madura (Lukman, 2019). Saling serang di antara dua kubu 
pendukung tersebut tidak hanya terjadi pada masa penyelenggaraan 
kampanye, namun telah dimulai sejak pra kampanye bahkan terus 
diperpanjang hingga setelah penyelenggaraan pemilu (Aryojati, 
2019). Oleh karena itu, menjadi kurang tepat ketika pemerintah 
bersama dengan Komisi II DPR menyatakan bahwa dengan 
memperpendek masa kampanye akan mampu meredam perpecahan 
dan polarisasi dalam masyarakat.

Pada analisis sederhana, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 
munculnya perpecahan dalam masyarakat ketika penyelenggaraan 
Pemilu Serentak tahun 2019, yaitu eksploitasi politik identitas, 
perkembangan sosial media, dan minimnya regulasi pengawasan 
terkait dengan penyelenggaraan kampanye. Penyebaran 
disinformasi di media sosial dalam kerangka propaganda politik 
maupun penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan 
(SARA) menjadi satu persoalan yang sayangnya tidak mampu 
diredam dan diselesaikan melalui regulasi hukum yang ada saat ini.

Politik identitas anti-establishment dinilai kembali menguat ketika 
beredarnya narasi-narasi yang membawa konsep populisme. 
Uniknya, identitas anti-establishment ini dikait-kaitkan oleh identitas 
agama yang selalu dipakai politisi populis untuk menarasikan bahwa 

Laporan Utama
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pemerintah memarginalkan kelompok muslim. Misalnya Gerakan 
“2019 Ganti Presiden”, “partai setan vs partai Allah”, people power, 
tidak percaya dengan Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah 
Konstitusi (Aryojati, 2019). Ketika narasi-narasi politik identitas 
anti-establishment agama tetap digunakan dalam penyelenggaraan 
Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, maka polarisasi dalam 
masyarakat tidak akan dapat dihindarkan meskipun waktu 
penyelenggaraan kampanye telah diperpendek.

Pada konteks upaya penegakan hukum terkait dengan pelbagai 
permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu 
maupun pilkada, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
hanya memiliki kewenangan pada tahapan yang telah disepakati 
sebelumnya. Oleh karena itu, terkait dengan masalah disinformasi 
yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat mereka hanya 
dapat melakukan pengawasan hingga penjatuhan sanksi pada masa 
kampanye. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
2024, masa kampanye akan dilaksanakan dari 28 November 2023 
hingga 10 Februari 2024.

Artinya, hanya terdapat waktu sekitar satu tahun bagi KPU 
dan Bawaslu untuk dapat merumuskan aturan pelaksana terkait 
dengan kampanye untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. 
Namun pertanyaannya, apakah penyelenggara pemilu dan pilkada 
mampu untuk membuat aturan untuk mencegah pelbagai bentuk 
permasalahan yang mungkin muncul nantinya?

Evaluasi Aturan Hukum terkait Kampanye Pemilu dan 
Pilkada

Dasar hukum penyelenggaraan kampanye dapat kita lihat pada 
Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU Pemilu). Pasal 275 ayat (1) undang-undang a quo 
menjelaskan tentang beberapa metode yang dikategorikan sebagai 
kampanye pemilu, yaitu: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap 
muka; c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; d. 
pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media 
massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. 
debat pasangan calon tentang materi kmpanye pasangan calon; dan i. 
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu metode yang 
baru muncul melalui perkembangan teknologi informasi adalah 
kampanye pemilu melalui media sosial.

Laporan Utama
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Merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika pada 
tahun 2019, diketahui bahwa informasi yang terdapat di media sosial 
berpengaruh terhadap responden dalam menentukan pilihannya 
pada Pemilu 2019. Dari survei itu, 24,4% responden mengatakan 
media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka, serta 
37,8% mengatakan cukup berpengaruh. Sementara itu, 19,1% 
responden mengatakan informasi media sosial mempengaruhi 
pilihan mereka; 13,6% menganggap informasi di media sosial tidak 
berpengaruh; dan 5% tidak tahu atau tidak menjawab (katadata.
co.id, 5/4/2019). Oleh karena signifikansi pengaruh informasi yang 
berada di media sosial membuat harus terdapat pengaturan sebagai 
payung hukum pelaksanaan hingga pengawasan kampanye pemilu 
dan pilkada di media sosial.

Karena terdapat perbedaan rezim penyelenggaraan pemilu dan 
pilkada, maka penyelenggara juga mempersiapkan dua aturan 
pelaksana yang berbeda. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 
mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Kampanye 
Pemilu), sementara itu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 
dipergunakan sebagai aturan untuk kampanye pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan 
wakil walikota (PKPU Kampanye Pilkada).

PKPU tentang Pemilu dan Pilkada tersebut secara umum mengatur 
tentang mekanisme pendaftaran untuk berkampanye yang diberikan 
oleh peserta pemilu maupun pilkada kepada KPU. Sebagai aturan 
pelaksana, kedua regulasi tersebut merupakan hal penting untuk 
dapat dijadikan sebagai rujukan dalam masa pelaksanaan kampanye.

Terdapat beberapa perbedaan antara kedua peraturan KPU a quo, 
contohnya adalah terkait dengan jumlah akun media sosial yang 
didaftarkan dan dapat digunakan untuk berkampanye. Pasal 35 
ayat (2) PKPU Kampanye Pemilu mengisyaratkan akun media yang 
dapat dibuat untuk kepentingan kampanye dan didaftarkan kepada 
KPU paling banyak sepuluh untuk setiap jenis aplikasi. Sedangkan 
Pasal 47 ayat (2) PKPU tentang Pilkada memberikan penjelasan 
yang lebih rinci, yaitu:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau 
Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk 
keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan:

a.paling banyak 30 (tiga puluh) akun resmi untuk seluruh 
aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
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b.paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, 
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Walikota.

PKPU Kampanye Pilkada memberikan pengaturan yang lebih 
jelas tentang jumlah akun yang dapat digunakan untuk melakukan 
kampanye dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. 
Akun media sosial yang harus dapat didaftarkan tidak hanya terbatas 
yang dimiliki oleh pasangan calon peserta pilkada, namun juga partai 
politik dan gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon 
tersebut.

Sebagaimana PKPU, pengaturan terkait dengan pengawasan 
penyelenggaraan juga diatur dalam dua regulasi yang berbeda. 
Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan 
Kampanye Pemilu (Perbawaslu Pengawasan Kampanye Pemilu) 
dan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan 
atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota (Perbawaslu Pengawasan Kampanye Pilkada). 
Sebagaimana PKPU yang mengatur tentang Kampanye, Perbawaslu 
tentang Pengawasan Kampanye Pemilu dan Pilkada juga memiliki 
perbedaan terkait pengawasan kampanye di media sosial.

Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu Pengawasan Kampanye Pemilu 
menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu tidak hanya mengawasi 
akun media sosial yang didaftarkan ke KPU, namun juga harus 
melakukan pengawasan kepada akun media sosial yang tidak 
didaftarkan. Namun, tidak dapat terdapat penjelasan lebih lanjut 
tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap akun 
media sosial yang tidak terdaftar tersebut. Hal tersebut merupakan 
sebuah kekurangan karena ketidakjelasan norma tersebut dapat 
menyebabkan salah tafsir dalam proses penegakan hukum terhadap 
pelanggaran kampanye pemilu di media sosial.

Hal berbeda akan kita temukan dalam aturan hukum pengawasan 
kampanye pilkada. Pasal 19 Perbawaslu Kampanye Pilkada 
menjelaskan bahwa pengawasan kampanye media sosial hanya 
dilakukan kepada akun Partai Politik atau gabungan Partai Politik, 
pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang telah didaftarkan 
kepada KPU. Untuk menutupi kekurangan norma terkait pengawasan 
terhadap akun media sosial yang tidak terdaftar, maka Bawaslu, 
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KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
menandatangani Nota Kesepakatan Aksi (Memorandum of Action/
MoA) tentang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan 
Pilkada 2020. Ketiga pemangku kepentingan sepakat berbagi tugas 
dalam melakukan mitigasi konten di media siber yang melawan 
hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
(bawaslu.go.id, 28/8/2022).

Pada MoA  a  quo, Kementerian  Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pengawasan dan melakukan penanganan konten 
internet sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet 
Bermuatan Negatif. Artinya, Bawaslu seharusnya juga memiliki 
kewenangan untuk mengawasi konten kampanye pemilu dan pilkada 
yang bermuatan negatif dan akan ditindaklanjuti oleh Kominfo.

Aturan pelaksana pelaksanaan kampanye pemilu dan pilkada di 
media sosial merupakan kebutuhan untuk mencegah munculnya 
disinformasi dan hoaks yang dapat menimbulkan polarisasi dan 
permasalahan yang nyata di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
agar dapat terselenggaranya kampanye di media sosial pada Pemilu 
dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang demokratis dan kondusif, 
terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, KPU dan 
Bawaslu perlu membuat regulasi hukum spesifik terkait pengaturan 
dan pengawasan penyelenggaraan kampanye di media sosial 
untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Masing-masing 
lembaga penyelenggara tersebut dapat membuat aturan pelaksana 
penyelenggaraan kampanye tanpa harus memisahkan ketentuan 
hukum untuk pemilu dan pilkada. Hal tersebut dibutuhkan agar 
tidak lagi ada perbedaan aturan kampanye di media sosial dalam 
PKPU dan Perbawaslu. 

Kedua, Bawaslu, KPU, dan Kominfo harus kembali membuat MoA 
sebagai aturan pelaksana pengawasan kampanye di media sosial 
dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. 
MoA tersebut harus dibuat secara spesifik, termasuk batasan 
penggunaan UU ITE agar undang-undang tersebut tidak dijadikan 
sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politik oleh peserta pemilu 
maupun pilkada.

- Hemi Lavour Febrinandez - 

Aturan 
pelaksana terkait 
penyelenggaraan 
kampanye di 
media sosial untuk 
Pemilu dan Pilkada 
Serentak tahun 2024 
dibutuhkan untuk 
menjaga demokrasi di 
ruang digital.
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Dampak Wabah Penyakit Mulut dan Kuku terhadap 
Kondisi Jual Beli Daging Sapi

Pada tahun 2022, Indonesia digemparkan dengan adanya kasus 
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak 
seperti sapi, kerbau, dan kambing. Saat ini terdapat 233.370 
kasus aktif yang tersebar di 22 provinsi Indonesia sehingga, Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status 
keadaan darurat pada kasus PMK (okezone.com, 02/07/2022). 

Adanya status keadaan darurat tentunya membuat gejolak 
permintaan dan penawaran untuk daging hewan ternak. Menurut 
World Organization for Animal Health, PMK tidak menular kepada 
manusia dan bukan masalah kesehatan manusia (liputan6.com, 
07/07/2022). Namun demikian, penyebaran kasus PMK yang 
masif membuat stabilitas penawaran daging terutama sapi menjadi 
terganggu. 

Catatan perubahan harga pada Pusat Indormasi Harga (PIHPS) 
menunjukkan rata-rata harga daging sapi mencapai Rp134.100 per 
kilogram (kg) dan mengalami peningkatan 7,32 persen sejak awal 
tahun (PIHPS, 2022). Perubahan tersebut juga mengikuti tren 
perubahan harga pangan secara global.

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), posisi 
indeks harga pangan dunia menyentuh level 159,3 pada bulan Maret 
2022, dan merupakan tertinggi sejak tahun 1990. Jika disandingkan 
dengan kondisi secara year to date, indeks harga pangan sudah 
mengalami peningkatan sebesar 29,15 persen. Kemudian apabila 
dilihat secara year on year pada Maret 2021, ada lonjakan harga 
sebesar 33,6 persen (FAO, 2022). 

Daging sapi merupakan salah satu komoditi pangan global yang 
dijaga ketersediaannya. Sehingga ketika terjadi gejolak akibat PMK 
maupun konflik global perlu segera diatasi dan dicari penyebabnya. 
PMK yang sudah menyebar di 22 provinsi, mengakibatkan kematian 
pada ribuan sapi dan rantai pasok terganggu untuk hari raya Idul 
Adha.
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Kementerian pertanian melaporkan, per 21 Juni 2022 wabah PMK 
sudah menjangkiti 214.994 ekor hewan ternak. Angka tersebut 
terdiri dari 67.591 ekor dinyatakan sembuh, 1.922 ekor dipotong 
bersyarat, 1.266 mati, dan 144.215 ekor masih belum sembuh. 
Sementara itu, vaksinasi PMK dilakukan baru terhadap 1.571 ekor 
per 21 Juni 2022. 

Asal Muasal PMK

Merebaknya PMK di Indonesia dimulai pada tahun 1887 yang pada 
saat itu juga melakukan impor sapi dari Belanda. Kasus PMK kembali 
muncul pada tahun 1970-an. Kemudian, Presiden Soeharto kala 
itu melakukan vaksinasi massal hingga tahun 1986. Hingga Surat 
Keputusan Menteri Nomor 260/1986 dikeluarkan oleh Kementerian 
Pertanian, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Menyusul pernyataan 
resmi dari organisasi dunia untuk kesehatan hewan atau Office 
International des Epizooties (OIE) bahwa Indonesia bersih dari PMK 
pada tahun 1990 (forestdigest.com, 08/06/2022). 

Setelah bertahun-tahun lamanya, PMK kembali merebak di tahun 
2022 ini dengan strain yang baru. Dikutip dari Liputan6.com 
(4/07/2022), dokter hewan dari Wayang Dairy Farm Pengalengan, 
Bandung, Liedzikri Rizki Insani, mengungkapkan bahwa belum ada 
pernyataan resmi pemerintah mengenai asal mula munculnya PMK 
strain baru di Indonesia tahun 2022.  

Berbagai dugaan menyebutkan bahwa penyebaran PMK di 
Indonesia disebabkan oleh peraturan yang berubah. Salah satu 
penduganya adalah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Slamet, menyebutkan bahwa 
penyebaran PMK disebabkan oleh beberapa oknum yang terlibat 
kartel di balik importasi hewan dan produk peternakan dari negara 
yang belum bebas PMK (bisnis.com, 14/06/2022). Dengan kata 
lain, Anggota DPR RI mengatakan bahwa terdapat praktik oligarki 
yang memainkan impor karena carut marut tata kelola peternakan 
nasional. Di dalamnya juga terdapat tumpeng tindih kewenangan 
dan sulitnya melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga 
yang dinormalisasi. 

Berbeda dengan pendapat Anggota DPR, Sekertaris Jenderal 
Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Suhadri, 
menyebutkan bahwa importasi daging dipastikan berasal dari 
negara yang dinyatakan bebas PMK, diantaranya Amerika Serikat, 
Australia, Selandia Baru, dan Spanyol. Sehingga, importasi dirasa 
bukan penyebab PMK. Akan tetapi, banyaknya defisit daging sapi 
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yang dialami pemerintah pada tahun 2021 semakin menyudutkan 
bahwa impor menjadi penyebab wabah PMK sebagaimana catatan 
pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 (cnbcindonesia.com, 
23/06/2022).

Laporan BPS menjelaskan bawa pada tahun 2021 Indonesia 
mengalami defisit daging sapi dan kerbau sebanyak 270.980 ton. 
Defisit tersebut diketahui dari selisih antara produksi yang berjumlah 
425.980 dengan jumlah permintaan yang lebih tinggi yaitu 696.960 
ton. Defisit tersebutlah yang membuat pemerintah memutuskan 
untuk impor dari negara lain (BPS, 2022).

Peraturan impor daging sapi dari negara lain pada era reformasi di 
atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 yang melindungi 
hewan ternak Indonesia dari kerentanan dan ancaman keamanan 
hayati. Aturan ini sekaligus mengatur impor daging hanya 
diperbolehkan dari negara bebas PMK (country-based) berdasarkan 
OIE.  

Namun, berbagai kepentingan politik akhirnya membuat aturan 
impor daging menjadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 yang 
memperbolehkan impor daging dari negara yang termasuk dalam 
zona bebas PMK. Dari aturan country-based diubah menjadi zone-
based.

Perubahan aturan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai 
kartel dan permainan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian 
Andiwiguna (2017) tentang larangan praktik kartel perdagangan 
sapi dan akibat hukumnya di Kota Medan. Berdasarkan hasil 
penelitian, ada perubahan sistem ketentuan impor daging sapi dari 
sistem country-based menjadi sistem zone-based.

Perubahan sistem impor daging juga berdasarkan pada volume 
impor, di mana sebelumnya berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh 
pemerintah kemudian berubah menjadi sistem bebas. Sedangkan 
untuk perusahaan–perusahaan yang diberi wewenang untuk 
melakukan impor, dibatasi pada perusahaan API, BUMN dan 
BUMD. Sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan 
kartel terdiri dari sanksi administrative dan denda sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

Upaya pencegahan praktik kartel oleh Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan belum dapat berjalan maksimal. Oleh karena 
pencegahan praktik kartel merupakan kewenangan dari otoritas 
persaingan usaha yang dalam hal ini menjadi kewenangan dari KPPU. 
Kurangnya koordinasi antar Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dengan KPPU menjadi salah satu hambatan dalam pencegahan 
praktik kartel. Selain itu, sulitnya pembuktian kartel juga menjadi 
hambatan tersendiri bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dalam mencegah praktik kartel.

Rekomendasi

Meluasnya kasus PMK yang terjadi di Indonesia, Kementerian 
Pertanian perlu mengerahkan Dinas Peternakan di daerah untuk 
melakukan vaksinasi. Hal tersebut adalah cara yang dilakukan 
menurut sejarah yang dapat meredakan kasus PMK. Satuan Tugas 
(Satgas) PMK perlu dimaksimalkan hingga ke daerah sebagai upaya 
pencegahan meluasnya PMK.

Lebih lanjut, penyebab penyebaran PMK perlu diselidiki oleh 
Ombudsman RI. Hal tersebut dilakukan karena telah merugikan 
petani lokal karena menurunkan omzet tahunannya. 

Terakhir, peraturan importasi daging perlu dievaluasi oleh 
Kementerian Perdagangan. Apabila terbukti, praktik kartel dalam 
jual beli daging sapi tak hanya merugikan petani lokal, tetapi juga 
merugikan masyarakat sebagai konsumen. Terkendalanya impor 
menyebabkan pemenuhan kebutuhan daging sapi ketika terjadi 
defisit menjadi terhambat, sehingga harga daging sapi juga akan 
merangkak naik. 

 - Nuri Resti Chayyani -

Merebaknya wabah 
PMK membuat 
kendala pada jual-beli 
daging sapi. Diduga 
penyebabnya adalah 
dibukanya kran impor 
secara masif. Namun, 
kebijakan importasi 
juga perlu dievaluasi 
untuk mencegah 
adanya kartel.
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Upaya Meringankan Beban Negara Melalui 
Pengurangan Subsidi BBM

Belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan pemerintah 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat 
umum. Subsidi energi meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik 
(Kementerian Keuangan, 2022). Peningkatan harga minyak dunia 
yang terjadi pada awal tahun 2022 mengakibatkan pengeluaran 
pemerintah semakin meningkat untuk subsidi energi. 

Peraturan mengenai penyaluran subsidi BBM tertuang pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 Tentang 
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi 
Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Pada 
Pasal 2 disebutkan bahwa subsidi BBM jenis tertentu dihitung 
berdasarkan perkalian antara subsidi BBM per liter dengan volume 
jenis BBM yang diserahkan kepada konsumen pengguna jenis 
BBM tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai peraturan 
perundang-undangan. Harga patokan per liter jenis BBM tertentu 
juga ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan Rp134 triliun 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
subsidi energi. Anggaran tersebut sebagian besar ditujuan untuk 
BBM dan elpiji, sebesar Rp77,5 triliun, dan sisanya untuk subsidi 
listrik. Kemudian, setelah melalui Rapat Badan Anggaran bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (19/5) jumlah tersebut 
ditambah Rp74,9 triliun yang terdiri dari Rp71,8 triliun untuk BBM 
dan elpiji, dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik. Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani, beranggapan bahwa penambahan subsidi berguna 
untuk mengatasi kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik karena 
gejolak masalah global (tempo.com, 25/05/2022). 

Total anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi menjadi 
Rp208,9 triliun. Apabila semuanya tersalurkan sepenuhnya, maka 
angka tersebut menjadi realisasi tertinggi sepanjang pemerintahan 
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Presiden Joko Widodo, selama dua periode sejak tahun 2015 
sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Data yang terhimpun dari Kementerian Keuangan menunjukkan 
bahwa pada tahun 2022, pemerintah meningkatkan subsidi untuk 
energi BBM yang tertinggi. Hal tersebut untuk menjaga daya beli 
masyarakat karena harga yang fluktuatif akibat konflik Rusia dan 
Ukraina. Pemberian subsidi yang terbesar di tahun 2022 tersebut 
juga perlu pengawasan maksimal agar tepat sasaran sebagaimana 
berkaca di tahun 2021.

Tercatat pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas), bahwa terdapat koreksi untuk jenis bahan bakar minyak 
tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi sebesar 9.033,78 kiloliter. 
Pada tahun 2021, penyaluran BBM bersubsidi tercatat tidak tepat 
sasaran bernilai Rp85,82 miliar.

Sementara itu, data tahun 2022 menunjukkan lebih dari 50 persen 
kuota BBM subsidi sudah habis pada bulan Juni. Untuk BBM subsidi 
jenis Pertalite, diberi kuota sebanyak 23,05 juta kiloliter dan telah 
tersalurkan 13,26 juta kiloliter sampai tanggal 20 Juni. Sedangkan 
BBM subsidi jenis Solar diberi kuota 15,1 juta kiloliter dan telah 
tersalurkan 7,73 juta kiloliter.

Besarnya kuota yang telah tersalur hingga pertengahan tahun 2022, 
membuat dibutuhkannya langkah pengendalian agar persediaan 
tetap terjaga hingga akhir tahun. Anggota Komite BPH Migas, 
Saleh Abdurrahman, memperkirakan bahwa beberapa bulan yang 
akan datang, kuota BBM bersubsidi akan habis.
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Solusi yang ditempuh

BPH Migas telah memiliki aturan dalam mengendalikan BBM subsidi 
agar persediaan terjaga dan tepat sasaran. Diantaranya menetapkan 
volume maksimal pembelian bersubsidi untuk konsumen. Mobil 
kendaraan pribadi maksimal 60 liter/hari, mobil barang dan 
penumpang 80 liter/hari, dan 200 liter/hari untuk kendaraan roda 
enam ke atas.

Selain itu untuk menjaga agar BBM subsidi tepat sasaran, mulai 
1 Juli 2022, pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan 
masyarakat menggunakan aplikasi MyPertamina sebelum membeli 
BBM. Namun, alih-alih mewujudkan BBM subsidi yang tepat 
sasaran, kebijakan tersebut malah menyulitkan para penggunanya.

Penggunaan MyPertamina dinilai tidak efisien karena memerlukan 
aplikasi payment LinkAja untuk melakukan pembayaran, dan 
memerlukan top up dari Mobile Banking. Hal itu memerlukan 
waktu yang tidak sebentar terutama bagi masyarakat yang memiliki 
literasi digital yang tidak terlalu baik. Ketidakpuasan penggunanya 
dapat dilihat pada review aplikasi pada Google Play Store. Aplikasi 
MyPertamina telah diunduh sebanyak 5 juta kali dan mendapatkan 

 1,2 dari 5 bintang. 

Verifikasi pendaftaran aplikasi MyPertamina menggunakan 
dokumen Kartu Identitas. Dalam hal ini, keamanan data juga sangat 
diperlukan untuk membuat konsumen percaya bahwa data pribadi 
yang didaftarkan aman dan tidak dijualbelikan. Sementara, di sisi 
lain, RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam pembahasan di 
DPR. Untuk itu, penting juga untuk memastikan keamanan dan 
perlindungan data pribadi konsumen terkait dengan penggunaan 
aplikasi tersebut.

Rekomendasi

Masalah subsidi energi yang terjadi menjadi perhatian dan terasa 
bebannya ketika terjadi kenaikan harga global. Indonesia masih 
mengandalkan sumber daya alam (SDA) untuk energi BBM dan 
listrik. Berikut beberapa rekomendasi untuk membantu meringankan 
beban APBN. Pertama, Presiden Joko Widodo perlu melakukan 
tindak lanjut pasca komunikasi diplomatis dengan Rusia maupun 
Ukraina untuk meredakan perang. Hal ini penting untuk meredakan 
masalah rantai pasok global yang juga mengganggu harga dalam 
negeri.
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Kedua, sebagaimana  review  dari  konsumen yang telah dituliskan 
pada kolom komentar aplikasi MyPertamina, perlu ada perbaikan oleh 
Pertamina sebelum menerapkan ke seluruh kota di Indonesia dalam 
perolehan BBM subsidi. Hal ini penting guna menghindari kehabisan 
stok BBM subsidi di akhir tahun. Pengkajian ulang penggunaan 
aplikasi MyPertamina perlu memerhatikan keamanan, baik terkait 
perlindungan data pribadi pengguna, maupun saat menggunakan 
gawai di sekitar pengisian bahan bakar. Sejatinya, digitalisasi 
diterapkan dengan tujuan untuk memudahkan penggunanya. 

Ketiga, selain langkah nyata yang telah dilakukan Pertamina, 
perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk tidak 
menyalahgunakan BBM bersubsidi. Perlu adanya sinergi antara 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama 
dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, serta kolaborasi 
dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya, 
untuk meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya 
untuk melakukan transisi energi ke energi terbarukan. 

 - Nuri Resti Chayyani -

Tahun 2022 
merupakan 
alokasi terbesar 
BBM bersubsidi 
dibandingkan tahun 
sebelumnya. Hal itu 
digunakan untuk 
melindungi daya 
beli masyarakat dari 
kenaikan harga akibat 
konflik Rusia-Ukraina. 
Perlu adanya upaya 
untuk meringankan 
beban APBN.
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Membedah AD/ART Partai Politik Terkait 
Kesetaraan Gender    

Pada Update Indonesia Volume VXI, Nomor 6, edisi Juni 2022, 
dalam tulisan yang berjudul “Melihat Kembali Penerapan Kebijakan 
Afirmasi di Partai Politik”, dijelaskan bahwa kebijakan afirmasi 
terkait 30 persen perempuan di struktur kepengurusan partai 
politik di tingkat pusat belum optimal. Hal ini merujuk pada jumlah 
perempuan dalam struktur partai politik yang belum mencapai 30 
persen dan masih sedikitnya perempuan yang berada di posisi ketua 
umum, sektretaris jenderal, ataupun bendahara umum.  

Angka 30 persen perempuan baik di parlemen maupun partai politik 
merupakan angka minimal bagi perempuan untuk dapat memberi 
peran penting dan ikut serta dalam perumusan kebijakan. Pasalnya, 
dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, keputusan 
sering kali diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara. 
Oleh karena itu, jumlah representasi perempuan menjadi penting 
(Mariyah, 2002). 

Lebih lanjut, Hidayah (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan 
dari kebijakan afirmasi terletak pada komitmen partai politik dalam 
menghadirkan representasi perempuan, baik di parlemen maupun 
partai politik. Pasalnya, partai politik merupakan titik tumpu 
dari implementasi kuota 30 persen yang telah diamanatkan oleh 
undang-undang. Oleh karena itu, untuk melihat komitmen partai 
politik dalam menghadirkan perempuan, tulisan ini melihat apakah 
kesetaraan gender dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. 

Politik
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Tabel 1. Kesetaraan Gender dalam AD/ART Partai Politik 
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Sumber: diolah dari berbagai AD/ART Partai Politik. 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa tidak semua partai 
politik memasukkan kata kesetaraan gender dalam AD/ART. Dari 
sembilan partai politik di parlemen yang ditelusuri, hanya ada tiga 
partai politik yang secara eksplisit menggunakan kata kesetaraan 
gender, yaitu PPP, PAN, dan Partai Golkar. Namun, beberapa 
partai politik tidak secara eksplisit memasukkan kata gender, namun 
memiliki makna yang serupa. Misalnya, Partai Demokrat dan PDIP 
yang menggunakan kalimat “tidak membedakan jenis kelamin atau 
gender”. 

Komitmen Partai Politik

Pada Update Indonesia Volume VXI, Nomor 6, edisi Juni 2022, 
dalam tulisan yang berjudul “Melihat Kembali Penerapan Kebijakan 
Afirmasi di Partai Politik”, dijelaskan bahwa partai politik masih 
setengah hati dalam menghadirkan perempuan. Lebih lanjut, hal 
ini pun sesuai dengan catatan bahwa tidak semua partai politik 
memasukkan kata kesetaraan gender dalam AD/ART. Dengan 
demikian, langkah pertama sebagai bentuk komitmen partai politik 
adalah dengan cara memasukkan kata kesetaraan gender dalam AD/
ART partai politik, misalnya pada bagian fungsi, tujuan, ataupun 
perjuangan partai politik. 

Setelah memasukkan kata kesetaraan gender dalam AD/ART 
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partai politik, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh partai 
politik guna menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam partai 
politik. Pertama, memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan 
perempuan pada posisi penting di struktur partai politik, seperti 
ketua umum, sekretaris jenderal, ataupun bendahara umum. Selain 
itu, perempuan juga harus dilibatkan pada posisi-posisi penting 
dalam rapat pengambilan keputusan partai politik, di tingkat pusat 
misalnya, seperti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas), maupun Kongres Partai.

Kedua, menjadikan perempuan sebagai penyeleksi dalam kandidasi 
calon anggota legislatif (caleg). Mayoritas sistem seleksi calon 
anggota legislatif di partai politik saat ini bersifat eksklusif, di mana 
ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan ketua badan 
pemenangan pemilu (Bappilu) umumnya memiliki hak tertinggi 
dalam menentukan daftar caleg. Oleh karena itu, model seleksi yang 
bersifat eksklusif ini perlu dirubah menjadi insklusif, di mana terdapat 
perempuan di dalam tim seleksi. Dengan demikian, komitmen partai 
politik terkait kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat meminimalisir 
penempatan perempuan hanya sebagai pemenuhan kuota 30 persen 
perempuan pada daftar kandidat. 

Ketiga, partai politik perlu memperkuat bidang urusan dan 
pemberdayaan perempuan ataupun organisasi sayap perempuan 
partai politik sebagai wadah bagi kader perempuan untuk 
meningkatkan kapasitas sebagai politisi. Selain itu, bidang urusan 
dan pemberdayaan perempuan ataupun organisasi sayap perempuan 
dan sejenisnya perlu menjadi garda terdepan dalam melakukan 
fungsi partai politik terhadap perempuan, seperti rekrutmen dan 
kaderisasi maupun pendidikan politik. Salah satu bentuk nyata dari 
partai politik dalam memperkuat bidang urusan dan pemberdayaan 
perempuan dan organisasi sayap perempuan dan sejenisnya adalah 
dengan cara memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan dan 
program bidang perempuan dan organisasi sayap perempuan. 

Dengan komitmen partai politik, diharapkan perempuan dapat 
benar-benar hadir, terlibat, serta berpartisipasi aktif dalam partai 
politik. Dengan demikian, maka diharapkan partai politik dapat 
menjadi wadah dan jembatan bagi hadirnya gagasan politik atau 
political of idea terkait perempuan di parlemen dan dalam proses 
kebijakan.   

 - Ahmad Hidayah  -

Politik

Tidak semua partai 
politik memasukkan 
kata kesetaraan gender 
dalam AD/ART sekali 
lagi membuktikan 
bahwa partai politik 
masih setengah hati 
dalam menghadirkan 
perempuan. Komitmen 
partai politik perlu 
didorong untuk 
mengoptimalkan 
kebijakan afirmasi 
terkait perempuan.
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Menilik Sistem Informasi Partai Politik dalam Pendaftaran
 dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 

dan Pilkada Serentak 2024

Pada 7 Juli 2022, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penyelenggara 
pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
telah menyepakati PKPU terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi 
parpol peserta Pemilu 2024. Dalam PKPU yang telah disepakati itu, 
pengumuman pendaftaran partai politik (parpol) akan diluncurkan 
pada 29 Juli 2022. Sementara, masa pendaftaran parpol melalui 
dokumen akan dibuka pada 1-14 Agustus 2022 mendatang (detik.
com, 7/7/2022). Selain pendaftaran dokumen secara fisik, seperti 
pemilu sebelumnya, KPU juga meminta para peserta pemilu untuk 
mengisi dokumen ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol).

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia meminta 
kepada KPU agar Sipol dapat menjamin sistem keamanan data dan 
perlindungan data pribadi. Sistem keamanan data ini, terutama 
pada Sipol dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol 
calon peserta Pemilu (detik.com, 7/7/2022). Sipol memang menjadi 
polemik sejumlah pihak terutama penyelenggara pemilu dan parpol 
dalam proses pendaftaran pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh 
karena itu, tulisan ini mencoba mengulas hal tersebut. 

Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta 
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 
2024, jadwal pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta 
Pemilu 2024, akan dilaksanakan pada 29 Juli 2022 sampai dengan 
13 Desember 2022. Sedangkan, khusus untuk tahap pendaftaran 
sendiri, KPU membuka pendaftaran partai politik dari 1 sampai 
dengan 14 Agustus 2022.
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Selanjutnya, pada tahap pendaftaran KPU telah meluncurkan Sipol 
untuk pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024, Jumat, 24 
Juni 2022. Sipol merupakan kewenangan KPU untuk mengatur 
pendaftaran dan alat bantu pendaftaran partai politik. Sipol secara 
daring ini bertujuan melayani para peserta pemilu untuk input data 
profil partai hingga domisili anggota partai yang terdaftar. 

Komisioner KPU, Idham Holik mengatakan data apa saja yang 
harus diunggah dalam sipol yaitu, pertama profil partai politik, 
kedua keanggotaan, ketiga kepengurusan partai, dan kantor tetap 
parpol. Selanjutnya, verifikasi dilakukan dengan dua metode, yaitu 
administrasi dan faktual. Jika merujuk pada aturan presidential 
threshold, parpol yang memenuhi ambang batas suara hanya perlu 
melakukan verifikasi administrasi. Adapun parpol yang di luar 
ketentuan itu, maka dilakukan verifikasi faktual di tingkat kabupaten/
kota. Untuk kepengurusan tingkat provinsi, parpol mesti memiliki 
kepengurusan di 34 provinsi (tempo.co, 24/6/2022).

Idham juga menyampaikan bahwa verifikasi administrasi akan 
dilaksanakan KPU satu hari setelah parpol mendaftar ke Sipol. 
Apabila pendaftaran dilakukan pada 1 Agustus 2022, maka KPU akan 
melakukan verifikasi pada 2 Agustus sampai 14 September 2022. 
Untuk mempermudah partai politik mendaftar, KPU menyediakan 
layanan helpdesk yang siap membantu (tempo.co, 24/6/2022). 

Permasalahan Sipol di Pemilu yang lalu

Pada Pemilu 2019 yang lalu, terdapat beberapa catatan Bawaslu 
terkait permasalahan sipol. Pertama, laman Sipol kerap 
mengalami troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan 
dokumen persyaratan pendaftaran. Kedua, Sipol juga tidak dapat 
mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status 
dokumen dalam Sipol. Ketiga, terdapat perbedaan antara data 
pengurus di Sipol dengan surat keputusan (SK) Kemenkumham 
(Kementerian Hukum dan HAM). Keempat, perbedaan dalam 
mengambil dasar penentuan verifikasi berdasarkan SK atau 
berdasarkan data di Sipol (https://bawaslu.go.id/, 18/9/2019).

Tidak jauh berbeda dengan catatan Bawaslu, DKPP juga memberikan 
beberapa catatan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP), Dr Alfitra Salamm mengungkapkan beberapa 
persoalan terkait proses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) 
dan penanganan pelanggaran kode etik yang masuk ke Sekretariat 
DKPP, khususnya pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai 
Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (https://dkpp.go.id, 20/11/2019). 
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Pertama, adanya dualisme partai politik. Kedua, banyak 
penyelenggara yang namanya dimasukkan ke dalam kepengurusan 
partai pada Pilkada sehingga merugikan bagi penyelenggara. 
Bahkan, jika namanya terbukti masuk kepengurusan akan langsung 
diberhentikan tetap karena salah satu syarat menjadi penyelenggara 
pemilu adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai 
calon sesuai ketentuan Pasal 21 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Masalah ini lebih banyak terjadi di kabupaten/kota (https://dkpp.
go.id, 20/11/2019).

Ketiga, terkait status kantor partai politik, ada kasus kantor 
menunggak pembayaran atau kemudian pindah, meskipun bukan 
ranah DKPP, karena terkait sewa-menyewa, hal ini tetap jadi 
persoalan dalam etika. Keempat, permasalahan updating data 
pengurus di kabupaten kota, sehingga mempersulit verifikasi 
diakibatkan terlalu banyaknya kepengurusan partai (https://dkpp.
go.id, 20/11/2019).

Catatan lain juga muncul dari partai politik terkait penggunaan Sipol 
pada Pemilu 2019 lalu. Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah Bakir, 
di daerah proses pengunggahan data sering kali memakan waktu 
yang cukup lama. Kendala lainnya, ada kesulitan akses ke server 
lantaran terkena DDOS. Hal sama juga diutarakan Ketua DPP 
Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang, Sukmaharsono. Dia 
menambahkan, server Sipol ada kekurangan data seperti jumlah 
kecamatan yang berbeda (merdeka.com, 9/10/2017).

Berdasarkan temuan di atas, permasalah penggunaan Sipol dapat 
dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Pertama, 
persoalan tafsir terhadap payung hukum Sipol. Persoalan terhadap 
tafsir hukum di antara KPU dan Bawaslu yang seringkali terjadi pada 
pemilu-pemilu sebelumnya.

Hal ini tercermin dalam adanya perbedaan tafsir antara 
penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, terhadap penentuan 
SK pengurus parpol yang terdaftar dan proses verifikasinya dalam 
Sipol. Perbedaan ini memunculkan masalah jika adanya dualisme 
kepengurusan yang terjadi dalam tubuh parpol maupun ketika 
adanya pergantian nama pengurus parpol yang diunggah di Sipol. 
Selain itu, pada Pemilu 2019, Bawaslu berpendapat bahwa Sipol 
tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran pemilu, sedangkan 
KPU dalam tahapan pendaftaran, Sipol menjadi wajib diisi oleh 
parpol (detik.com, 26/9/2019). 
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Sedangkan untuk tahap pendaftaran dan verifikasi Pemilu dan 
Pilkada serentak 2024, hingga 8 Juli 2022, Bawaslu belum memiliki 
akses terhadap Sipol. Padahal Bawaslu harus ikut memonitor 
tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta 
Pemilu 2024 (medcom.com, id, 10/7/2022).

Kedua, persoalan data. Data yang diunggah parpol tidak dapat 
dibaca oleh mesin, sehingga tidak dapat mengidentifikasi dokumen 
ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol. Padahal 
digitalisasi data pemilu sangat penting untuk menerapkan data yang 
dapat terbaca oleh mesin. Hal ini dikarenakan data yang dapat mudah 
dibaca oleh mesin dapat memudahkan pembaca mengidentifikasi 
data tersebut. 

Ketiga, persoalan infrastruktur sistem teknologi informasi yang 
digunakan dalam Sipol. Persoalan ini terjadi ketika laman sipol 
mengalami gangguan teknis pada server, sehingga dapat menggangu 
proses pengisian data Sipol yang dilakukan oleh parpol. 

Selain itu, persoalan infrastruktur sistem teknologi informasi ini 
sangat penting untuk memberikan perlindungan data peserta 
pemilu. Terkait dengan perlidungan data, studi The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research (TII) (2021) menyatakan 
terdapat beberapa persoalan dalam ekosistem keterbukaan data 
pemilu terbuka. Salah satunya adalah belum adanya ketentuan rinci 
dalam UU Pemilu yang mengatur keterbukaan informasi pemilu di 
ranah pemilu. Hanya ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), yang secara 
umum mengatur tentang keterbukaan informasi pemilu. Pasal 14 
huruf c UU Pemilu menyatakan bahwa KPU wajib menyampaikan 
segala informasi penyelenggaraan pemilu kepada publik. 

Penerapan Sipol sebagai salah satu upaya digitalisasi data pemilu 
penting untuk tetap diimplementasikan. Namun, upaya digitalisasi 
dalam rangka keterbukaan data pemilu tersebut kerap menemukan 
tantangan dalam proses implementasinya. Adanya tantangan 
tersebut yang menyebabkan implementasi keterbukaan data pemilu 
di Indonesia belum berjalan secara optimal.

Hal ini tergambar berdasarkan studi yang dilakukan oleh TII (2021), 
dengan memantau situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), baru 
terdapat tujuh jenis data yang dianggap terbuka, yaitu yang berkaitan 
dengan kerangka hukum; badan dan penyelenggara pemilu; proses 
badan penyelenggara pemilu; daerah pemilihan; kualifikasi surat 
suara; kampanye pemilu, dan pendidikan pemilih. 
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Sedangkan, terdapat enam jenis data yang masih dianggap terbuka 
sebagian, yaitu data pendaftaran partai politik; dana kampanye; 
pendaftaran pemilih; daftar pemilih; tempat pemungutan suara, 
serta keberatan dan sengketa pemilu. Bahkan, dua data pemilu 
dianggap tidak terbuka, yaitu data keamanan pemilu dan hasil 
pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas maka perlu 
dilakukan pembenahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, 
khususnya KPU. 

Rekomendasi

Penerapan Sipol sebagai bagian tahapan pendaftaran dan verifikasi 
peserta Pemilu dan Pilkada 2024 memunculkan sejumlah tantangan. 
Walaupun demikian, Sipol sebagai suatu langkah guna mewujudkan 
digitalisasi data dalam rangka keterbukaan data pemilu perlu untuk 
didukung. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk 
pembenahan penerapan Sipol di Pemilu dan Pilkada 2024, sebagai 
berikut. 

Pertama, KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah, dan DPR perlu 
menyamakan persepsi tentang payung hukum penerapan Sipol dan 
memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis dalam pendaftaran dan 
verifikasi peserta Pemilu dan Pilkada serentak 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 dalam rangka verifikasi data Sipol pemilu maupun 
pilkada.

Kedua, mendorong KPU untuk membenahi aplikasi sistem 
teknologi informasi sehingga data dapat terbaca oleh mesin. KPU 
perlu bekerja sama dengan civic tech dalam rangka memberikan 
masukan dan pengawasan terkait hal ini. Ketiga, mendorong KPU 
untuk memperkuat infrastruktur server sistem teknologi informasi 
yang digunakan untuk  Sipol agar tidak menghambat proses 
penggunggahan data oleh parpol. Selain itu, KPU perlu memastikan 
bahwa open election data yang disediakannya juga inklusif dan 
menjamin perlindungan data pribadi dengan meningkatkan 
keamanan server. 

- Arfianto Purbolaksono -

Penerapan Sipol 
sebagai bagian 
tahapan pendaftaran 
dan verifikasi peserta 
Pemilu dan Pilkada 
2024 memunculkan 
sejumlah tantangan. 
Walaupun demikian, 
Sipol penting sebagai 
salah satu langkah 
guna mewujudkan 
digitalisasi data dalam 
rangka keterbukaan 
data pemilu.
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Pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 30 Juni 2022, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan 
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 
KIA) menjadi inisiatif DPR RI yang diselenggarakan pada 30 Juni 
2022.  Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa RUU 
KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-
anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik 
agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul (Tempo.co, 
30/06/2022). 

Lebih lanjut, dilansir dari website dpr.go.id, dijelaskan bahwa RUU 
KIA menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 
stunting di Indonesia. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad 
Handoyo, Pemerintah Joko Widodo memang memberikan 
perhatian khusus terkait permasalahan stunting di Indonesia. Oleh 
karena itu, diperlukan payung hukum agar kesejahteraan ibu dan 
anak terjamin (dpr.go.id, 05/07/2022). 

Salah satu upaya dalam mengatasi stunting dan meningkatkan 
kesejahteraan ibu dan anak adalah dengan memberikan tambahan 
cuti melahirkan, baik untuk suami maupun istri. Sebelumnya, cuti 
melahirkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perempuan 
atau istri berhak mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan 
dan suami atau laki-laki berhak mendapatkan cuti selama dua hari. 
Selain itu, dalam UU a quo juga dijelaskan bahwa perusahaan tetap 
harus membayarkan upah karyawan tersebut secara penuh. 

Kini melalui RUU KIA, jumlah cuti tersebut bertambah. Perempuan 
atau istri yang semula mendapatkan cuti selama tiga bulan, 
ditambahkan menjadi enam bulan. Sedangkan bagi laki-laki atau 
suami, cuti melahirkan yang semula hanya dua hari, kini menjadi 40 
hari. 

Perubahaan ketentuan inilah yang kemudian menjadi polemik di 
tengah masyarakat. Pasalnya, banyak pihak yang menganggap 

Polemik Cuti Melahirkan dalam 

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak 
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bahwa hal ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan 
pekerja, di mana pemberi kerja akan lebih memilih untuk 
mempekerjakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena 
lamanya waktu cuti melahirkan. Selain itu, bagi pengusaha, hal 
ini juga dirasa memberatkan mengingat kondisi ekonomi saat ini 
sedang masa pemulihan pasca pandemi coronavirus disease 2019 
(COVID-19). 

Pentingnya Cuti Melahirkan

Meski demikian, dibalik polemik yang muncul, bukan berarti cuti 
melahirkan bagi laki-laki atau suami tidaklah penting. Jika mengacu 
pada peranan suami atau ayah dalam keluarga, dijelaskan oleh 
Ariyani (2017) bahwa ayah atau suami memiliki beberapa peran 
penting. Pertama, sebagai provider, yaitu penyedia dan pemberi 
fasilitas. Kedua, sebagai protector, yaitu pemberi perlindungan. 
Ketiga, sebagai decision maker, yaitu pengambil keputusan. Keempat, 
sebagai child specialiser and educator, yaitu pendidik dan menjadikan 
anak sebagai makhluk sosial. Kelima, sebagai nurtured mother, yaitu 
pendamping ibu. 

Berdasarkan peranan suami atau ayah yang dirasa penting ini, maka 
dapat dikatakan bahwa semakin dini ayah membangun kelekatan 
dengan anak akan semakin baik. Pengasuhan dan pengalaman anak 
berinteraksi dengan ayahnya mempunyai kontribusi penting bagi 
perkembangan anak dan berpengaruh hingga anak tersebut dewasa 
nanti. Selain itu, perkembangan kognitif, sosial dari anak-anak sejak 
dini dipengaruhi oleh kelekatan (attachment), hubungan emosional, 
serta ketersediaan sumber daya yang diberikan oleh ayah (Ariyani, 
2017). Berdasarkan argumentasi inilah, maka penting bagi negara 
untuk membuat payung hukum terkait cuti bagi suami atau ayah. 

Beberapa negara di dunia pun telah membuat peraturan terkait 
cuti bagi suami atau ayah. Misalnya, Pemerintah Jepang yang 
memberikan satu tahun cuti melahirkan bagi suami atau ayah. 
Berbeda dengan di Indonesia, di mana pengusaha tetap harus 
membayar upah pegawainya yang cuti, pengusaha di Jepang 
tidak perlu untuk mengeluarkan upah bagi karyawannya karena 
telah dibayarkan oleh Pemerintah Jepang. Lebih lanjut, agar tidak 
memberatkan Pemerintah Jepang, maka suami atau ayah yang 
mengambil cuti melahirkan tidak mendapatkan upah secara penuh. 
Pada enam bulan pertama, Pemerintah Jepang memberikan 67 
persen upah dari gaji pokok, dan enam bulan selanjutnya sebesar 50 
persen (Suara.com, 22/06/2022). 
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Berbeda dengan di Jepang, upah suami atau ayah yang mengambil 
cuti di Portugal dan Prancis dibayarkan dengan jaminan sosial. 
Namun, jumlah cuti melahirkan bagi suami atau ayah yang diberikan 
tidak banyak, yaitu hanya 20 hari di Portugal dan 4 minggu di 
Perancis (Suara.com, 22/06/2022).

Di Slovenia, suami atau ayah mendapatkan hak cuti melahirkan 
selama tiga bulan. Dari jumlah tersebut, pada 15 hari pertama, 
pengusaha wajib membayarkan upah karyawan secara penuh dan 
75 hari selanjutnya hanya dibayarkan berdasarkan upah minimum 
(Suara.com, 22/06/2022). 

Mencari Solusi

Jika dilihat lebih dalam terkait polemik cuti melahirkan pada RUU 
KIA, maka terdapat dua titik permasalahan. Pertama, terkait jumlah 
cuti yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat 
menyebabkan diskriminasi. Kedua, terkait jumlah upah yang tetap 
harus dibayarkan pengusaha atau pemberi kerja ketika aturan cuti 
enam bulan bagi perempuan yang melahirkan diberlakukan. Oleh 
karena itu, DPR RI perlu untuk kembali membahas dan mencari 
solusi sebelum RUU KIA disahkan. 

Terkait dengan perbedaan lamanya waktu cuti melahirkan bagi laki-
laki dan perempuan, maka hal dapat diatasi dengan memberikan 
jumlah cuti melahirkan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. 
Sebagai contoh, baik laki-laki dan perempuan dapat mengajukan 
cuti selama tiga ataupun enam bulan. Hal tersebut dapat dilakukan 
dalam satu waktu, ataupun bergantian, seperti tiga atau enam bulan 
pertama untuk istri dan tiga atau enam bulan selanjutnya untuk 
suami. 

Kalaupun yang menjadi persoalan adalah angka stunting yang 
disebabkan karena ibu pekerja, maka solusi yang dapat diberikan 
adalah mewajibkan perusahaan untuk membangun tempat kerja 
yang ramah bagi ibu pekerja. Misalnya, dengan mewajibkan setiap 
tempat kerja untuk menyediakan ruang laksasi, tempat untuk 
menyimpan air susu ibu (ASI), ataupun tempat penitipan anak. 
Penyediaan fasilitas ini juga perlu memperhatikan kemampuan dan 
kondisi perusahaan terkait agar pemenuhannya juga dapat dilakukan 
secara layak dan realistis.

Terkait pemberian upah kepada karyawan yang cuti melahirkan dan 
dianggap memberatkan bagi penguasaha, maka terdapat beberapa 
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hal yang bisa dijadikan opsi berdasarkan kebijakan di negara lain. 
Pertama, mencontoh Jepang, di mana upah karyawan yang cuti 
melahirkan dibayarkan oleh pemerintah. Namun, hal ini perlu dikaji 
kembali jika dirasa memberatkan pemerintah, mengingat adanya 
kondisi lain seperti pandemi, rencana pembangunan Ibu Kota 
Negara, pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur, 
pemenuhan kebutuhan dasar maupun energi, penanganan masalah 
subsidi, peningkatan sumber daya manusia, penyediaan lapangan 
kerja, dan lain sebagainya. 

Kedua, DPR RI dapat mencontoh kebijakan di Portugal dan 
Prancis, di mana upah dibayarkan melalui jaminan sosial. Jika hal 
ini dilakukan, maka DPR RI dan Pemerintah perlu berkoordinasi 
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pengalaman 
dari penerapan kebijakan terkait BPJS juga menggarisbawahi 
pentingnya perhitungan dan pertimbangan yang matang terkait 
kebijakan jaminan sosial, terutama terkait standar kualitas layanan, 
pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta pembiayaan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia juga dapat mencontoh Slovenia yang 
menggaji karyawan yang mengambil cuti melahirkan berdasarkan 
upah minimum. Hal ini pun perlu dikaji dan dikonsultasikan kembali 
dengan para pemangku kepentingan terkait, tentang siapa yang 
akan membayarkan upah minimum tersebut, apakah pemerintah, 
perusahaan, ataupun dengan mekanisme jaminan sosial. 

Keempat, DPR RI dapat mengkombinasikan model pemberian 
upah. Sebagai contoh, karyawan yang mengajukan cuti melahirkan 
mendapatkan gaji penuh yang dibayarkan sepertiga oleh perusahaan, 
sepertiga dari jaminan sosial, dan sepertiga dari pemerintah. Sekali 
lagi, penting untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan 
terpihak untuk memastikan agar kebijakan yang direkomendasikan 
realistis, layak, dan dapat diterapkan, dengan komitmen semua 
pihak terkait.

Apapun mekanisme pembayaran upah karyawan terkait cuti 
melahirkan, yang terpenting adalah karyawan yang mengambil 
cuti melahirkan tetap mendapatkan hak atau upahnya. Saat ini, 
yang perlu untuk dilakukan publik adalah terus mengawal proses 
pembuatan RUU KIA dengan cara bersuara secara aktif kepada 
DPR RI, jika terdapat pasal-pasal yang berpotensi merugikan dan 
mendorong agar RUU tersebut segera disahkan. 

- Ahmad Hidayah   -

Polemik yang 
terjadi terkait cuti 
melahirkan dalam 
RUU KIA tidak 
membuat RUU 
tersebut menjadi 
mandek. Oleh karena 
itu, penting bagi 
publik untuk dapat 
terus menyuarakan 
secara aktif kepada 
DPR RI, jika terdapat 
pasal-pasal yang 
berpotensi merugikan 
dalam RUU KIA dan 
mendorong agar 
RUU tersebut segera 
disahkan.
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Pemerataan Akses Pendidikan dan Implementasi PIP

               

Salah satu kebijakan pemerintah terkait pemerataan akses 
pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program 
tersebut diluncurkan sejak tahun 2014 sebagai pengganti program 
Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP merupakan program bantuan 
sosial bersyarat (conditional cash transfer) dalam bidang pendidikan 
yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari 
keluarga pra-sejahtera. Manfaat dari PIP akan didapat jika anak-
anak tersebut mendaftar atau terdaftar di sekolah/madrasah, 
pondok pesantren, kelompok belajar (kejar paket a/b/c), dan 
lembaga pelatihan atau kursus (puslitjak, 2020). PIP ditujukan untuk 
membantu peserta didik dari keluarga miskin dalam memenuhi biaya 
personal pendidikan. 

Setelah diimplementasikan lebih dari enam tahun, terlepas dari 
berbagai manfaat PIP, masih terdapat berbagai kendala dalam 
proses implementasi program tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini 
bermaksud untuk menganalisis lebih jauh mengenai implementasi 
PIP.

Implementasi PIP

Di tahun 2021, belum semua anak di Indonesia dapat mengakses 
layanan pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 
menunjukkan bahwa masih terdapat 21,47 persen anak usia sekolah 
menengah atas (SMA)/sederajat yang tidak bersekolah di tahun 
2021. Pada kelompok anak usia sekolah menengah pertama (SMP)/
sederajat, masih terdapat 6,77 persen anak yang tidak bersekolah. 
Sementara pada kelompok anak usia sekolah dasar (SD)/sederajat, 
masih terdapat 0,65 persen anak yang tidak bersekolah. 

Dari total anak yang tidak bersekolah tersebut, baik itu di jenjang 
SMA, SMP, maupun SD, mayoritas adalah anak berasal dari 20 
persen keluarga termiskin di Indonesia (kuintil 1). Persentase anak 
yang tidak bersekolah selanjutnya berasal dari kelompok keluarga 
yang termasuk ke dalam keluarga miskin dan rentan (kuintil 2). 
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Semakin tinggi kelompok pengeluaran keluarga, maka jumlah anak 
yang tidak bersekolah dari kelompok tersebut akan semakin sedikit. 

Misalnya pada kelompok anak usia SMA/sederajat, 31,39 persen 
anak yang tidak bersekolah berasal dari keluarga dengan kelompok 
pengeluaran kuintil 1. Anak tidak bersekolah dari keluarga dengan 
kelompok pengeluaran kuintil 2 sebesar 25,21 persen. Anak tidak 
bersekolah dari keluarga dengan kelompok pengeluaran kuintil 3 
(pengeluaran moderat) sebesar 20,23 persen. Anak tidak bersekolah 
dari keluarga dengan kelompok pengeluaran kuintil 4 (menengah ke 
atas) sebesar 17,67 persen. Sementara, anak tidak bersekolah dari 
keluarga dengan kelompok pengeluaran kuintil 5 (penduduk terkaya) 
sebesar 12,43 persen.

Kondisi di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi 
sosial ekonomi keluarga dengan aksesibilitas anak untuk mengakses 
layanan pendidikan. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa 
PIP belum maksimal dalam mendorong terwujudnya pemerataan 
akses pendidikan, utamanya pada anak yang berasal dari keluarga 
termiskin dan miskin. Padahal, PIP sudah berjalan lebih dari enam 
tahun. 

Lebih lanjut mengenai proses implementasi PIP, dalam studi yang 
dilakukan oleh Prasetyono dan Mulyani (2018) di SMA Negeri 2 
Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow disebutkan adanya faktor 
pendukung dan penghambat implementasi KIP.  Faktor pendukung 
tersebut yakni adanya informasi dari pihak dinas secara rutin ke 
sekolah dan secara online. Sementara, faktor penghambatnya 
adalah evaluasi dari program KIP yang dilaksanakan setiap periode 
program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanisme dan 
penyelewengan dana KIP. 

Studi yang dilakukan oleh Rohmah dan Kasmawanto (2022) juga 
menunjukkan beberapa kendala dalam implementasi KIP kuliah, 
diantaranya kendala dalam proses komunikasi antara penyelenggara/
pengurus universitas dengan mahasiswa penerima KIP. Kondisi 
tersebut membuat mahasiswa mengalami keterlambatan dalam 
mengumpulkan beberapa laporan terkait KIP, sehingga berdampak 
pada keterlambatan pencairan dana yang diajukan oleh pengurus 
universitas pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). 

Studi yang dilakukan oleh Sulhan dan Sasongko (2017) di Kota 
Malang, khususnya Kelurahan Kauman, juga menunjukkan bahwa 
implementasi PIP masih belum maksimal. Dari total 560 penduduk 
miskin yang ada di kelurahan tersebut, hanya 30 persen yang 
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mendapat kartu jaminan sosial, sedangkan penduduk yang menjadi 
peserta KIP hanya 5 persen. 

Data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dalam Jaringan 
Pemantau Pendidikan Indonesia/JPPI (2022) menunjukkan bahwa 
persentase siswa penerima KIP dari kelompok keluarga kelas 
pengeluaran menengah ke atas justru meningkat antara tahun 2017 
hingga 2020. Di tahun 2017, proporsi peserta KIP dari kelompok 
berpenghasilan Rp5 juta ke atas mencakup 11,7 persen. Angka 
tersebut meningkat menjadi 16,4 persen di tahun 2020. Sementara, 
peserta KIP dari kelompok keluarga kelas pengeluaran bawah justru 
berkurang. Di tahun 2017, terdapat 28,1 persen penerima KIP dari 
kelompok tersebut. Jumlah tersebut menurun menjadi 16,7 persen 
di tahun 2020.

Kendala lain dalam proses implementasi PIP juga terletak pada 
besaran bantuan dan waktu penerimaan bantuan tersebut. 
Hasil studi Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan/Puslitjak (2020) menunjukkan bahwa besaran jumlah 
bantuan yang diterima peserta PIP tidak pernah berubah sejak masih 
bernama BSM (tahun 2014). Penetapan besaran PIP selama ini 
juga bersifat seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kemahalan 
yang bervariasi antar berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, 
penyaluran dan penerimaan dana PIP seringkali terlambat, bahkan 
ada sejumlah siswa yang menerima bantuan setelah mereka lulus 
sekolah. Kondisi tersebut membuat tujuan PIP untuk membantu 
menutup biaya pribadi pendidikan tidak tercapai secara optimal. 

Beberapa temuan di atas menunjukkan masih banyaknya kendala 
dalam proses implementasi PIP. Walaupun terdapat hasil survei 
yang menunjukkan bahwa PIP sangat bermanfaat (Indikator, 
2022), namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam proses 
implementasi PIP. Banyaknya anak yang belum mampu mengakses 
layanan pendidikan juga menjadi salah satu bukti bahwa PIP belum 
berhasil mencapai tujuannya, yakni mewujudkan pemerataan akses 
pendidikan.

Beberapa hal yang masih menjadi masalah dalam implementasi 
KIP diantaranya masih adanya penyelewengan dana KIP, kendala 
komunikasi antara pengurus universitas/satuan pendidikan dengan 
penerima KIP, tidak meratanya persebaran penerima KIP, besaran 
dana KIP yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang 
semakin meningkat, serta waktu pencairan dana KIP yang tidak 
tepat waktu, dan lain-lain.
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Rekomendasi

Berdasar hasil analisis di atas, beberapa hal dapat dilakukan 
diantaranya, pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama 
(Kemenag) perlu memperluas cakupan penerima PIP. Pasalnya, 
mayoritas anak usia SD hingga SMA yang tidak bersekolah berasal 
dari 20 persen kelompok keluarga termiskin di Indonesia. Sementara, 
belum semua anak dari keluarga miskin mengikuti PIP.

Kedua, selain memperluas cakupan penerima PIP, Kemendikbudristek 
dan Kemenag perlu memperbesar jumlah bantuan PIP dan 
menyesuaikannya dengan biaya pendidikan di suatu daerah. Sejak 
tahun 2014, jumlah besaran bantuan program tersebut tidak pernah 
meningkat. Padahal, kebutuhan pendidikan anak selalu meningkat 
setiap tahun dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 
lainnya. Kemendikbudristek dan Kemenag juga dapat bekerja 
sama dengan pihak swasta terkait perluasan cakupan dan besaran 
bantuan PIP ini.

Ketiga, Kemendikbudristek, Kemenag, dan pengurus satuan 
pendidikan perlu memperbaiki data penerima PIP, serta memperbaiki 
proses evaluasi dan komunikasi antara pihak-pihak tersebut 
dengan penerima PIP. Hal tersebut diperlukan guna meminimalisir 
penyelewengan dana PIP dan mencegah keterlambatan proses 
penyaluran dana bantuan. 

- Nisaaul Muthiah  -
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Penanganan Stunting di Indonesia dan Pandangan 

Mengenai Efektivitas RUU KIA

               

Dalam satu dekade terakhir, pengurangan kejadian stunting pada 
anak merupakan salah satu tujuan pembangunan global. Tertera 
dalam target 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa 
seluruh negara sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan 
gizi pada tahun 2030, termasuk mencapai target keberhasilan 
penanganan stunting (kondisi gagal tumbuh) dan wasting (berat 
badan berada di bawah rentang normal) pada tahun 2025. 

Selain itu, di bulan Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu 
dan Anak (RUU KIA) menjadi RUU inisiatif DPR. Tertera dalam 
draf RUU tersebut, juga berdasarkan pendapat Ketua Fraksi Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, 
angka kematian ibu akibat melahirkan dan angka stunting menjadi 
latar belakang pentingnya RUU KIA (tempo.co, 08/09/2021). Salah 
satu hal yang diupayakan oleh DPR untuk menangani stunting dan 
menjadi perhatian banyak pihak adalah terkait pemberian hak cuti 
melahirkan selama enam bulan bagi ibu yang bekerja. 

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bermaksud untuk 
menganalisis lebih lanjut mengenai penanganan stunting yang ada 
di Indonesia sejauh ini. Tulisan ini juga bermaksud untuk melihat 
apakah pemberian hak cuti enam bulan pada ibu yang bekerja akan 
efektif untuk meminimalisir kejadian stunting. 

Pencegahan Stunting 

Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, stunting adalah kondisi gagal 
tumbuh kembang anak balita akibat dari kekurangan gizi saat 
mereka dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia, namun kondisi 
stunting baru terlihat setelah bayi berusia dua tahun (bkkbn.go.id, 
5/08/2021). Sementara, menurut Khairani (2020) stunting adalah 
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suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, 
sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, sebagai 
akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi dalam 
waktu yang lama. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian 
Status Gizi Anak, stunting merupakan status gizi yang didasarkan 
pada indeks tinggi badan menurut umur dengan nilai z-score kurang 
dari -2 standar deviasi. Stunting bukan hanya masalah gangguan 
pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi 
mudah sakit, serta mengalami gangguan perkembangan otak dan 
kecerdasan. Oleh karena itu, stunting menjadi ancaman besar bagi 
perkembangan kualitas sumber daya manusia.

Berdasar hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2021) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi 
stunting di Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 persen. Kondisi 
tersebut masih jauh dari target SDGs untuk mengakhiri stunting di 
tahun 2025. Bahkan secara global, diperkirakan kasus wasting dan 
stunting mengalami peningkatan akibat pandemi coronavirus disease 
2019 (Covid-19).

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting 
diantaranya dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil; memberi 
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai bayi berusia enam bulan; 
mendampingi pemberian ASI eksklusif dengan Makanan Pengganti 
ASI (MPASI) ketika bayi menginjak usia enam bulan ke atas; terus 
memantau tumbuh kembang anak, serta selalu menjaga kebersihan 
lingkungan (Khairani, 2020). 

Stunting juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan sanitasi 
tempat tinggal ibu hamil dan balita. Kondisi sosial ekonomi erat 
kaitannya dengan kemampuan untuk memenuhi asupan yang bergizi 
dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Sedangkan 
sanitasi dan keamanan pangan berkaitan erat dengan tingkat risiko 
terjadinya penyakit infeksi. 

Data Joint Child Malnutrition Estimates (2018), menunjukkan bahwa 
negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan 
angka stunting hingga 64 persen, negara dengan pendapatan 
menengah ke bawah hanya mampu menurunkan angka stunting 
sekitar 24 persen dari tahun 2000 hingga 2017. Sedangkan negara 
dengan pendapatan rendah justru mengalami peningkatan kejadian 
stunting antara tahun 2000 hingga tahun 2017. 
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Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013 menunjukkan 
bahwa permasalahan gizi terjadi di hampir seluruh wilayah 
Indonesia, tidak hanya pada kelompok penduduk miskin, namun 
juga pada kelompok kaya. Namun, data tersebut juga menunjukkan 
bahwa prevalensi stunting pada balita lebih banyak terjadi di 
kelompok dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah, yakni 48,4 
persen balita. Sementara, prevalensi stunting pada kelompok kuintil 
indeks kepemilikan teratas adalah 29 persen balita. Kuintil indeks 
kepemilikan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur status 
sosial ekonomi seseorang. Beberapa variabel pembentuk indeks 
tersebut misalnya: sumber air utama untuk minum, bahan bakar 
memasak, kepemilikan fasilitas buang air besar, dan lain sebagainya. 

Menurut UNICEF/ Lancet (dalam Atmarita, 2018), masalah 
stunting terutama dipengaruhi oleh pola asuh, cakupan dan kualitas 
pelayanan kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Rencana 
pemberian hak cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu, yang 
tertuang dalam RUU KIA, merupakan salah satu upaya untuk 
mewujudkan lingkungan yang ramah bagi perempuan. Dengan 
waktu enam bulan tersebut, harapannya ibu dapat memaksimalkan 
pemberian ASI eksklusif yang penting untuk pencegahan stunting. 
Waktu cuti enam bulan dan juga tambahan waktu cuti bagi ayah 
yang diatur dalam RUU tersebut juga dapat dimaksimalkan oleh 
orang tua anak untuk memperbaiki pola asuh mereka pada anak 
dengan perspektif gender.  

Berbagai pihak menolak usulan cuti enam bulan. Salah satu 
diantaranya menyatakan bahwa adanya cuti enam bulan justru akan 
semakin meminggirkan perempuan dari dunia kerja. Perempuan 
telah mengalami diskriminasi saat mereka mengambil cuti tiga bulan 
untuk melahirkan dan merawat anak. Pihak-pihak yang kontra 
dengan RUU tersebut menyatakan bahwa perempuan justru akan 
semakin mendapat perlakuan yang diskriminatif di dunia kerja. Fakta 
tersebut menunjukkan betapa sulitnya menjadi perempuan yang 
berkeinginan untuk dapat merawat anak dengan maksimal sekaligus 
bekerja. Banyak pihak mengetahui adanya diskriminasi yang dialami 
perempuan, namun mereka hanya diam dan menolak memberikan 
ruang yang lebih bagi perempuan untuk lebih maksimal di enam 
bulan awal perkembangan anak. 

Bukan hanya perihal cuti saja. Masih berkaitan dengan pemberian 
lingkungan yang ramah bagi perempuan, saat ini belum semua 
tempat kerja menyediakan tempat menyusui bagi ibu, seperti 
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 
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2013 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Tertulis dalam PP tersebut 
bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana 
umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/
atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. 
Aturan tersebut juga berusaha diperkuat melalui RUU KIA Pasal 
22 ayat 3 huruf (a) yang menyebutkan penyediaan ruang laktasi 
sebagai salah satu dukungan pemberian kemudahan bagi ibu. 

Lebih lanjut, selain berupaya untuk mewujudkan lingkungan 
yang ramah bagi perempuan, RUU KIA juga telah menyinggung 
soal layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Namun, dalam RUU 
tersebut tidak disebutkan soal layanan kesehatan yang berkualitas. 
Sementara, tingkat pelayanan rumah sakit/ layanan kesehatan di 
Indonesia masih relatif rendah. Hal tersebut tercermin dari berbagai 
kendala yang dialami masyarakat dalam mendapatkan layanan 
kesehatan di beberapa rumah sakit. 

Faktor penting lain dalam penanganan stunting adalah adanya 
ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan 
sangat berkaitan dengan kejadian kurang gizi. Dalam jangka panjang, 
masalah ketahanan pangan dapat menjadi penyebab meningkatnya 
prevalensi stunting sebagai akibat dari kurangnya asupan gizi 
sebelum dan selama kehamilan (Atmarita, 2018). 

Masalah ketahanan pangan sudah disinggung dalam RUU KIA, 
walaupun rancangan aturan tersebut belum cukup komprehensif 
dalam mengatur soal ketahanan pangan. Misalnya, dalam Pasal 
27 ayat 2 huruf (a) disebutkan soal bantuan dan santunan dalam 
bentuk pemberian makanan sehat dan gizi seimbang. Namun, 
RUU tersebut belum mengatur kementerian/ lembaga apa yang 
bertanggung jawab untuk memberikan pemberian makanan sehat 
dan gizi seimbang, serta makanan seperti apa yang seharusnya 
diberikan kepada ibu hamil, khususnya ibu dari kelompok miskin. 

Sejauh ini amanat mengenai ketahanan pangan di Indonesia diatur 
dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa hal yang tertera dalam 
UU Nomor 18 Tahun 2012 misalnya, pemerintah dan pemerintah 
daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan 
kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui: a) penetapan 
target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun 
sesuai dengan angka kecukupan gizi; b) penyediaan pangan yang 
beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan c). pengembangan 
pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi 
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pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman. 
Sementara dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tertulis bahwa 
pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi 
keluarga miskin dan dalam keadaan darurat. 

Namun, aturan mengenai ketahanan pangan tersebut belum 
diimplementasikan dengan baik. Masih banyak ibu hamil yang 
asupannya defisit energi dan protein. Realita tersebut sangat 
berbahaya bagi tumbuh kembang anak dan berpotensi menyebabkan 
kejadian stunting. 

Rekomendasi

Stunting  adalah masalah yang kompleks. Dibutuhkan peran dari 
banyak pihak untuk mengakhiri kejadian tersebut. Beberapa hal 
yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengakhiri stunting 
diantaranya, pertama, pemerintah, swasta, dan pemangku 
kepentingan lain terkait perlu lebih serius untuk mengimplementasikan 
aturan-aturan yang sudah ada, misalnya aturan terkait ketahanan 
pangan, PP tentang pemberian ASI eksklusif, dan aturan lain terkait 
pencegahan dan penanganan stunting. 

Kedua, jika banyak perusahaan menolak untuk memberikan hak 
cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu dan tambahan cuti bagi 
ayah, paling tidak perusahaan dapat menyediakan ruang laktasi bagi 
ibu yang sedang berada di masa menyusui. Pemerintah terkait juga 
perlu membuat strategi agar semua tempat kerja dapat menyediakan 
ruang laktasi sebagai upaya menyediakan lingkungan yang ramah 
bagi perempuan yang sedang berada di masa menyusui. 

Ketiga, RUU KIA perlu terus didorong, diawasi, dan dikawal. DPR 
juga perlu memperjelas beberapa hal dalam RUU tersebut agar 
semakin komprehensif. Misalnya, tentang layanan kesehatan yang 
berkualitas dan implementasi pemberian bantuan makanan sehat 
dan gizi seimbang yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Selain 
itu, RUU KIA juga perlu mengatur soal pencegahan stunting pada ibu 
yang bekerja di sektor informal, sebab banyak perempuan Indonesia 
yang bekerja di sektor tersebut. Hal tersebut sangat penting untuk 
ditambahkan dalam RUU KIA, agar draf aturan tersebut tidak 
terkesan elitis dan eksklusif terhadap perempuan pekerja informal, 
atau bahkan perempuan miskin yang tidak bekerja. Apalagi 
mengingat fakta bahwa kejadian stunting paling banyak terjadi di 
kelompok masyarakat dari kalangan sosial ekonomi bawah. 

Terakhir, pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, Kementerian 

Sosial
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Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Kementerian Ketenagakerjaan, serta BKKBN perlu bekerja sama 
untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi kelompok miskin dan 
memperbaiki kondisi sanitasi yang buruk. Peningkatan kondisi sosial 
ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi 
atau memberi bantuan sosial yang sifatnya bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar. Langkah tersebut penting mengingat kedua faktor 
tersebut berkaitan erat dengan potensi kejadian stunting baik di level 
nasional maupun global. 

 - Nisaaul Muthiah -

Berbagai faktor yang 
perlu dioptimalkan 
untuk mengakhiri 
stunting diantaranya 
ketahanan pangan 
rumah tangga, kualitas 
layanan kesehatan, 
lingkungan yang ramah 
bagi perempuan, 
dan pola asuh yang 
berkualitas dan 
berperspektif gender. 
Pemerintah juga perlu 
mempertegas berbagai 
aturan pencegahan 
stunting yang sudah 
ada, sambil terus 
mendorong dan 
mengawasi pengesahan 
RUU KIA untuk 
memperkuat upaya 
pencegahan dan 
penghapusan stunting 
di Indonesia. 

Sosial
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Profil Institusi

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

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

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

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

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

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 



Update Indonesia — Volume XVI, No.7 – Juli 2022 41

misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

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

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

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

www.theindonesianinstitute.com

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

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

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

 

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

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

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

 RISET BIDANG POLITIK

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

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

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

RISET BIDANG SOSIAL

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

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

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

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

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

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

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

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

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

THE INDONESIAN FORUM

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

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

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

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

PELATIHAN DPRD

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

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

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

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

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