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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2022 mengangkat laporan utama mengenai 
perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undangan Sistem 
Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Rancangan aturan tersebut disusun 
untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan 
Tinggi). RUU tersebut ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2023.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang nasib nilai 
tukar petani Indonesia di tengah ketidakpastian global. Nilai tukar petani 
merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan petani yang harus dijaga. 
Untuk itu, diperlukan kebijakan yang matang agar penerapannya tepat 
sasaran. Selain itu, kami juga membahas tentang perempuan dalam pasar 
modal. Stigma bahwa perempuan lebih lemah dan perasa karena tidak 
berani dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal perlu 
dihapuskan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang munculnya 
kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat 
untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
menimbulkan permasalahan dalam penataan regulasi hukum digital di 
Indonesia. Selanjutnya, kami membahas tentang Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah memasuki tahap akhir 
pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 
Namun, pembahasan yang terburu-buru bahkan cenderung mengabaikan 
masukan masyarakat juga akan berpotensi mengacaukan penegakan hukum 
di masa depan.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang Adanya tiga 
provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua memiliki beberapa 
konsekuensi, baik secara politik maupun elektoral. Selanjutnya, kami 
membahas tentang orientasi memilih anak muda jelang Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024. Selain itu, kami juga membahas tentang jumlah perempuan 
yang masuk ke dalam bursa calon presiden dan wakil presiden masih sangat 
sedikit. Jika ditinjau lebih dalam, partai politik yang setengah hati menjadi 
akar permasalahan tersebut.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan 
analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum 
di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Perkembangan Pembahasan RUU Sisdiknas dan 
Elemen Penting yang Harus Ada di Dalamnya

Sejak awal tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek) telah menyusun naskah 
akademik serta draf Rancangan Undang-Undangan Sistem 
Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Rancangan aturan tersebut 
disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 
Guru dan Dosen), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). RUU tersebut 
ditargetkan untuk disahkan pada tahun 2023 (kompas.id, 7/3/2022).

Pada mulanya, Kemendikbudristek berencana memasukkan usulan 
naskah akademik dan RUU pada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) antara bulan Maret hingga April 2022 (kompas.id, 7/3/2022). 
Namun berdasar pernyataan Anggota Komisi X, Ferdiansyah, 
belum terdapat draf RUU Sisdiknas dari Kemendikbudristek yang 
diterima oleh DPR (Vox Populi Institute Indonesia, 31/06/2022).

Berdasarkan laporan Kemendikbudristek pada bulan Juni 2022, 
dari lima tahap pembentukan undang-undang yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), saat ini RUU Sisdiknas 
masih berada di tahap perencanaan. Tahap selanjutnya, yakni 
penyusunan, akan dimulai setelah RUU masuk ke dalam program 
legislasi nasional (prolegnas). 

Walau masih dalam tahap perencanaan, beberapa bulan terakhir 
penyusunan RUU Sisdiknas mendapat kritik dari berbagai pihak 
terkait proses perencanaannya yang kurang terbuka, juga terkait 
substansi dari rancangan aturan yang tidak menjawab permasalahan 
pendidikan yang ada. 

Laporan Utama
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Dalam Pasal 5 huruf g UU PPP disebutkan bahwa dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasar asas 
keterbukaan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan dengan 
transparan dan terbuka. Dengan demikian, diharapkan agar semua 
orang memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberi masukan 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, asas keterbukaan tersebut belum dimaksimalkan oleh 
Kemendikbudristek. Walaupun pembentukan RUU tersebut masih 
ada di tahap perencanaan, namun seharusnya tahapan tersebut juga 
didasarkan pada asas keterbukaan, sesuai dengan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf 
g UU PPP. 

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan 
(KMSTP) dalam diskusi publik bertajuk “Rapor Merah Kinerja 
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim” (17/3/2022), proses 
penyusunan RUU Sisdiknas masih tertutup, eksklusif, serta banyak 
hal penting yang belum diakomodir di dalamnya. 

Selain itu, berdasar hasil kajian The Indonesian Institute (Update 
Indonesia) periode bulan April 2022 yang dilakukan oleh Peneliti 
Bidang Sosial, Nisaaul Muthiah, pada bulan Februari dan Maret 
2022, Kemendikbudristek memang sempat melakukan audiensi 
dengan public, seperti Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia 
dan beberapa universitas terkait draf RUU Sisdiknas. Namun, 
pelibatan tersebut masih minim dan belum semua pemanku 
kepentingan di dunia pendidikan terlibat.

Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan 
Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, uji publik yang 
dilakukan sejauh ini terkesan basa-basi dan dilakukan untuk 
memenuhi formalitas administratif belaka. Satriwan mengeluhkan 
waktu yang disediakan untuk uji publik hanya dua jam untuk 32 
organisasi dan tidak memberi ruang bagi masing-masing organisasi 
untuk berdialog (antaranews.com, 11/02/2022). 

Catatan untuk Substansi RUU 

Dalam naskah akademik tertulis bahwa UU Sisdiknas perlu 
disesuaikan untuk mendorong pemerataan kesempatan pendidikan, 

Laporan Utama
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meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan, 
serta untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, 
nasional, dan global. Oleh karena itu, perlu dilihat bersama-
sama apakah draf rancangan undang-undang yang ada telah 
merepresentasikan tujuan dari penyesuaian undang-undang yang 
sudah ada. 

Selain itu, beberapa waktu terakhir, berbagai pihak mengkritik 
substansi dari RUU yang sudah ada sejauh ini. Beberapa kritik 
tersebut misalnya soal tidak diaturnya Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) dalam RUU Sisdiknas. Padahal dalam UU 
Guru dan Dosen, negara mengakui keberadaan LPTK. Menurut 
Satriwan Salim, tidak dicantumkannya LPTK dalam RUU Sisdiknas 
menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memandang remeh 
LPTK. Pemerintah seolah tidak mengakui keberadaan kampus-
kampus pencetak profesi guru (beritasatu.com, 25/07/2022). 

Sebenarnya, ketidakpedulian Kemendikbudristek terhadap LPTK 
sudah tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya 
beberapa tahun terakhir. Hampir tiga tahun Mendikbudristek 
Nadiem Makarim menjabat, belum ada kebijakannya yang ditujukan 
untuk pembenahan LPTK. Padahal, masalah kebutuhan revitalisasi 
LPTK sudah bergaung sejak lama. LPTK juga merupakan bagian 
dari subsistem Pendidikan Indonesia yang menjadi salah satu kunci 
perbaikan kualitas guru. 

Menurut P2G, pembicaraan soal regulasi guru setidaknya mencakup 
sembilan aspek utama, seperti pola seleksi calon guru di LPTK; 
pendidikan profesi guru; pola rekrutmen; perlindungan; kompetensi; 
kesejahteraan; tata kelola pembinaan dan pengembangan jenjang 
karir; perlindungan; dan distribusi. Sementara, sejauh ini regulasi 
mengenai guru dalam RUU Sisdiknas masih sangat minim. 

Selain tidak mengatur soal LPTK, draf RUU Sisdiknas juga tidak 
mengatur mengenai perbaikan Program Pendidikan Profesi Guru 
(PPG). Draf tersebut hanya mengatur perihal PPG yang menjadi 
syarat bagi seseorang untuk mnejadi guru. Padahal, hasil studi 
yang dilakukan oleh Alifia & Pramana (2021) menunjukkan bahwa 
PPG masih belum memadai dan memberikan pengalaman yang 
berbeda dengan realita di kelas. Jika salah satu tujuan disusunnya 
RUU Sisdiknas adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
maka sepatutnya lembaga dan program yang menghasilkan profesi 
guru, yakni LPTK dan PPG tidak boleh ditinggalkan begitu saja, 
sebab berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas guru sangat 
berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar siswa. 

Laporan Utama
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Laporan Utama

Selanjutnya terkait dengan usaha pemerataan pendidikan, belum 
terdapat banyak perbedaan terkait skema pembiayaan pendidikan 
antara draf RUU Sisdiknas yang beredar bulan Januari dan April 
2022. Dalam Pasal 10 RUU Sisdiknas bulan Januari tertulis bahwa 
orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya. Sementara, dalam Pasal 13 RUU 
Sisdiknas bulan April 2022 juga tertulis bahwa orang tua dari anak 
dalam rentang usia wajib belajar wajib memberikan pendidikan 
dasar dan menengah kepada anaknya.

Dari pasal tersebut, pemerintah seolah membebankan biaya 
pendidikan kepada orang tua. Hal tersebut tidak sesuai dengan 
Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) 
yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Menurut 
Muthiah (2022), pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua 
bukan hanya berlawanan dengan konstitusi, namun juga berlawanan 
dengan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang 
menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang dan 
harus gratis, setidaknya di tingkat pendidikan dasar.

Pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua hanya akan 
memperlebar jurang ketidakmerataan akses pendidikan di 
masyarakat. Di tahun 2021 saja, masih terdapat 75.843 anak dari 
jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) 
dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang putus sekolah 
(Kemendikbud Ristek dalam Kompas.id, 2/03/2022). Dari total 
tersebut, 56,8 persen anak putus sekolah karena tidak tersedianya 
biaya sekolah akibat orang tua mereka tidak bekerja. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar yang telah 
dicanangkan sejak masa Orde Baru belum dapat terimplementasi 
dengan baik. Jika kedepannya pembiayaan pendidikan dasar dan 
menengah dibebankan kepada orang tua, maka potensi jumlah anak 
putus sekolah dari keluarga tidak mampu dapat meningkat. 

Lebih lanjut, dalam Pasal 76 ayat (2) RUU Sisdiknas tertulis 
bahwa pendanaan dari pemerintah untuk penyelenggaraan Wajib 
Belajar disediakan untuk semua satuan pendidikan yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam RUU 
tersebut belum disebutkan lebih lanjut mengenai persyaratan yang 
dimaksud pemerintah. Namun, pasal tersebut menunjukkan bahwa 
tidak semua satuan pendidikan dapat menerima pendanaan dari 
pemerintah. 
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Laporan Utama

Padahal, tanggung jawab pemerintah bukan hanya pada satuan 
pendidikan tertentu saja, melainkan pada semua satuan pendidikan 
yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, pasal tersebut berpotensi 
meningkatkan kesenjangan antar satuan pendidikan. 

Selanjutnya, kaitannya dengan tujuan RUU Sisdiknas untuk 
menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global erat 
kaitannya dengan aspek teknologi dan informasi yang terdapat di 
dalamnya. Fenomena penggunaan teknologi dalam proses belajar 
yang marak akhir-akhir ini adalah penggunaan teknologi dalam 
proses pendidikan/ pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, dalam 
draf terbaru RUU Sisdiknas PJJ justru tidak diatur. PJJ justru diatur 
di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 

Padahal, sejak pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) 
muncul, PJJ justru mulai familiar di Indonesia. Sementara, hingga di 
tahun ketiga pandemi, berbagai kendala dalam PJJ masih dihadapi 
baik itu oleh guru, tenaga kependidikan, maupun siswa. Oleh karena 
itu, seharusnya, pengaturan mengenai PJJ tidak dihilangkan dari 
RUU Sisdiknas. Pengaturan mengenai PJJ perlu untuk diperkuat, 
karena bagaimanapun juga PJJ telah menjadi salah satu bagian dari 
proses pembelajaran di Indonesia yang perlu untuk dimaksimalkan 
potensinya. 

Tidak diaturnya PJJ menunjukkan bahwa RUU Sisdiknas belum 
sesuai dengan konteks perubahan teknologi/ digitalisasi di dunia 
pendidikan. Bahkan menurut Muthiah (2022), draf RUU Sisdiknas 
belum mengakomodir visi misi masa depan pendidikan Indonesia 
dalam kaitannya dengan globalisasi dan perkembangan teknologi. 

Dorongan

Berdasar analisis singkat di atas, Kemendikbudristek perlu lebih 
terbuka pada publik dalam pembentukan RUU Sisdiknas. Hingga 
saat ini belum ada draf resmi dari pemerintah yang dapat diakses oleh 
publik. Pembentukan aturan perundang-undangan harus dilakukan 
dengan menjunjung asas keterbukaan pada semua tahap, termasuk 
pada tahap perencanaan. Audiensi publik sebaiknya dilakukan 
dengan sepenuh hati dan membuka ruang dialog selebar-lebarnya, 
bukan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi kebutuhan 
administratif.
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Laporan Utama

Selanjutnya, beberapa elemen penting yang harus dimasukkan dalam 
RUU Sisdiknas yakni, pertama, pengaturan yang komprehensif 
mengenai LPTK dan PPG, termasuk pada upaya yang dapat 
dilakukan untuk memperbaiki keduanya subsistem pendidikan 
tersebut. Hal ini penting mengingat perbaikan kualitas pendidikan 
tidak akan berhasil jika dilakukan dengan mengabaikan perbaikan 
kualitas guru. 

Kedua, terkait dengan pendanaan pendidikan siswa. Amanat 
konstitusi menunjukkan bahwa pemerintah merupakan pihak yang 
memiliki kewajiban dalam menyediakan pendidikan dasar dan 
menengah bagi anak. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas sebaiknya 
ditujukan untuk memperkuat upaya agar pemerintah dan masyarakat 
dapat bersama-sama bekerja sama untuk menyediakan pendidikan 
gratis bagi semua anak, utamanya bagi anak dari keluarga kurang 
mampu, dan bukan dengan membebankan beban pendidikan pada 
orang tua. Dengan langkah tersebut, harapannya pemerataan akses 
pendidikan di Indonesia dapat tercapai.

Ketiga, dalam RUU Sisdiknas perlu diperkuat visi dan misi soal 
kemajuan teknologi di bidang pendidikan di Indonesia. Kita semua 
berada dalam masa globalisasi dan kemajuan teknologi yang 
pesat, dan anak-anak tumbuh dalam proses pembelajaran yang 
terdigitalisasi. Banyaknya kendala dalam proses PJJ di masa 
pandemi menunjukkan belum siapnya sistem digital dalam proses 
belajar di Indonesia. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas perlu mengatur 
secara komprehensif mengenai visi dan misi pendidikan Indonesia, 
khususnya dalam memajukan teknologi di bidang pendidikan, 
termasuk dalam kaitannya dengan PJJ yang telah diatur dalam UU 
Sisdiknas.

-Nisaaul Muthiah - 

Penyusunan RUU 
Sisdiknas harus 
dilakukan dengan 
menjunjung asas 
keterbukaan pada 
semua tahap. 
Beberapa aspek seperti 
perbaikan kualitas 
guru, pemerataan 
akses pendidikan, dan 
digitalisasi di bidang 
pendidikan juga perlu 
diatur secara lebih 
komprehensif.
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Nasib Nilai Tukar Petani Indonesia 
di Tengah Ketidakpastian Global

Indonesia telah menikmati hasil dari harga komoditas global yang 
melambung tinggi pada akhir tahun 2021 yang lalu. Namun, tidak 
semua komoditas yang harganya meningkat merupakan keuntungan 
bagi Indonesia. Dinamika pasar global yang tidak pasti sebagai 
dampak dari aktivitas geopolitik pada sejumlah negara seperti Rusia-
Ukraina juga memberikan efek bagi harga komoditas global. 

Data World Bank pada bulan Juni 2022 menunjukkan masih ada 
fluktuasi harga komoditas global, baik pada kelompok pangan, 
pupuk, maupun energi. Hingga bulan Juni 2022, komoditas 
gandum mengalami penurunan harga dibandingkan bulan Mei, yaitu 
US$622,29 per ton dan saat ini berada pada harga US$459,6 per 
ton. Secara year on year, angka tersebut meningkat dari tahun 2021 
sebesar 60,94 persen. 

Komoditas kedelai juga terus mengalami kenaikan harga hingga 
US$737,1 per ton secara  year on year atau 19,91 persen dan meningkat 
1,79 persen secara month to month. Begitu pula untuk harga pupuk 
urea sebagai bagian dari pertanian mengalami peningkatan pada 
bulan Juni 2022 dibandingkan bulan Juni 2021, yaitu sebesar 
75,46 persen (World Bank, 2022). Peningkatan komoditas pangan 
tersebut juga ikut berdampak pada indeks kesejahteraan petani atau 
Nilai Tukar Petani (NTP) dalam negeri.

Secara umum, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Nilai 
Tukar Petani (NTP) sebagai rasio antara indeks harga yang diterima 
petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani yang dihitung 
menggunakan rumus Modified Laspeyres Index. Apabila NTP lebih 
dari 100, artinya adalah indeks harga yang diterima oleh petani 
lebih besar daripada indeks harga yang dibayar oleh petani. Petani 
mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat 
harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat 
daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.

Sedangkan, NTP kurang dari 100 menunjukkan indeks harga yang 

Ekonomi
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diterima oleh petani lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar 
oleh petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan 
ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih 
cepat daripada harga yang mereka terima. Oleh karena itu, NTP 
merupakan komponen untuk melihat kesejahteraan petani.

Sepanjang tahun 2022, NTP secara umum mengalami dinamika. 
Pada bulan Januari hingga Maret 2022, kesejahteraan petani 
perkebunan rakyat mengalami peningkatan tertinggi dalam setahun 
terakhir. Namun, pada bulan Juli 2022, NTP dari subsektor 
perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 6,63 persen. 

Peningkatan kesejahteraan petani pada bulan Januari hingga Maret 
2022 ditengarai oleh meningkatnya harga minyak sawit (Crude 
Palm Oil/CPO). Hal tersebut tercermin pada NTP pada subsektor 
tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yang naik 17,4 persen ke nilai 
131,81 pada bulan Januari 2022 dibanding posisi Januari 2021.

Lebih lanjut, anjloknya NTP di bulan Juli 2022 masih disebabkan 
oleh dampak kebijakan terkait larangan ekspor CPO yang tertuang 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 
tentang Larangan Sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO), 
Refined, Bleached & Deodorized (RBD) Palm Oil, Refined Bleached 
& Deodorized (RBD) Palm Olein, dan Use Cooking Oil (UCO), 
yang telah dicabut pada hari Jumat (20/05/2022) (Antaranews, 
20/05/2022).

Grafik Nilai Tukar Petani sepanjang tahun 2022

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, NTP Indonesia pada bulan 
Juli 2022 sebesar 104,2. Nilai ini turun 1,61 persen dibanding NTP 
bulan sebelumnya yang sebesar 105,96. Penurunan NTP disebabkan 
karena penurunan indeks harga hasil produksi pertanian, sedangkan 
indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga 
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maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami 
kenaikan. 

Penurunan NTP pada bulan Juli 2022 juga dipengaruhi oleh turunnya 
NTP di dua subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan 
sebesar 0,62 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 
sebesar 6,63 persen. Sementara, tiga subsektor lainnya mengalami 
kenaikan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 4,91 
persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,34 persen, dan Subsektor 
Perikanan sebesar 0,18 persen.

Dinamika pengukuran kesejahteraan petani juga disebabkan oleh 
proses pulihnya perekonomian setelah pandemi. Selain itu, inflasi 
juga menyumbang penurunan nilai tukar petani yang disebabkan 
oleh tekanan dari krisis pangan dan energi secara global. 

Kondisi inflasi Indonesia secara year on year mengalami peningkatan 
yang persisten sepanjang tahun 2022. Namun, hal itu masih relatif 
terjaga oleh Bank Indonesia karena fundamental economy masih 
stabil dan masih relatif lebih rendah daripada negara G20 lainnya.

Penelitian Nugrahaning Widi (2021) mengungkapkan bahwa variabel  
produksi  perkebunan  rakyat  dan  inflasi  harga  produk  perkebunan  
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  NTP  perkebunan  rakyat  
di Indonesia.  Upah  buruh  tani  berpengaruh  negatif  signifikan  
terhadap  NTP  perkebunan  rakyat  di  Indonesia.  Sementara, 
tingkat  realisasi  penyaluran  pupuk bersubsidi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap NTP perkebunan rakyat di Indonesia.

Mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan sebagian besar masyarakat 
Indonesia bekerja di bidang pertanian, maka sudah seharusnya nilai 
tukar petani perlu dijaga. Beberapa rekomendasi kebijakan perlu 
dilakukan untuk menghadapi fluktuasi harga di tengah ketidakpastian 
global. 

Kementerian Perdagangan perlu merencanakan kebijakan dengan 
matang terkait permasalahan persediaan komoditas dalam negeri 
sebelum menerapkannya. Hal tersebut agar tidak terulang lagi 
penurunan nilai tukar petani pada subsektor tanaman perkebunan 
rakyat yang terjadi pada bulan Mei 2022. Ketidakjelasan kebijakan 
terbukti dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional 
pada tingkat petani.
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Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Pertanian 
perlu mendata keluarga petani yang masih berada di bawah garis 
kemiskinan agar ketika terdapat dinamika penurunan nilai tukar 
petani dapat segera diatasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara 
menguatkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan.

Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan perlu 
menjaga dan menstabilkan inflasi akibat kondisi geopolitik. Hal ini 
seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan subsidi yang 
sesuai dan tepat sasaran, sehingga dapat meringankan masyarakat 
yang terkena imbas akibat fluktuasi harga pangan global.

 - Nuri Resti Chayyani -

Nilai tukar petani 
merupakan cerminan 
dari tingkat 
kesejahteraan petani 
yang harus dijaga. 
Untuk itu, diperlukan 
kebijakan yang matang 
agar penerapannya 
tepat sasaran.
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Perempuan dalam Pasar Modal

Kemandirian secara finansial merupakan prinsip yang masih 
digaungkan oleh para aktivis perempuan. Hal tersebut diperlukan 
sebagai ketahanan perlindungan ekonomi ketika perempuan 
berperan sebagai tulang punggung sebagai sumber pendapatan untuk 
memenuhi kehidupan sehari-harinya. Berbagai bentuk kemandirian 
finansial bagi perempuan diantaranya menjadi pengusaha, berprofesi 
tertentu, maupun berkecimpung di dunia pasar modal.

Kemandirian finansial bagi perempuan menjadi penting karena saat 
ini kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Dalam laporan 
World Economic Forum (WEF) tahun 2021, hanya ada 27 persen 
perempuan yang menduduki jabatan manajerial di skala global. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa dunia bisnis sebagai upaya mandiri 
secara finansial masih dikuasai oleh laki-laki. 

Lebih lanjut, ketika pandemi melanda, yang paling banyak kehilangan 
pekerjaan adalah perempuan. Karena perempuan paling banyak 
bekerja pada sektor yang paling terpengaruh pandemi seperti sektor 
akomodasi, industri makanan dan ritel. Kemudian, ketika diterapkan 
sistem bekerja dari rumah, perempuan dibebankan dengan pekerjaan 
domestik daripada pekerjaan formalnya. Dengan demikian, secara 
global perempuan mengalami kehilangan pendapatan selama 
pandemi (republika.co.id, 15/02/2022).

Hilangnya pendapatan perempuan selama pandemi dapat dilihat 
dari tingkat partisipasi kerja perempuan tahun 2019 dan tahun 2020. 
Data World Bank (2022) menunjukkan tingkat partisipasi kerja 
perempuan usia 15 tahun ke atas di negara Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) tahun 2020 mengalami penurunan, kecuali 
Thailand. 

Menurut Bank Dunia, perempuan umumnya lebih banyak bekerja 
di sektor yang membutuhkan kontak fisik tinggi, seperti penyediaan 
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makan-minum, tenaga kebersihan, dan sebagainya. Oleh karena 
itu, saat negara-negara menerapkan pembatasan aktivitas sosial 
demi mencegah penularan virus, sektor ‘pekerjaan perempuan’ lebih 
banyak terkena dampaknya.

Dalam kondisi ekonomi yang terhimpit seperti pandemi Coronavirus 
disease 2019 (Covid-19), sudah sebaiknya perempuan memiliki 
kesadaran finansial sejak dini. Salah satunya adalah kesadaran untuk 
berinvestasi di pasar modal, seperti pasar uang, saham, reksadana, 
dan obligasi. 

Namun, menurut survei literasi keuangan berdasarkan gender 
yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat literasi dan 
inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94 persen dan 77,24 persen, 
relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 36,13 persen 
dan 75,15 persen. Dengan infrastruktur keuangan yang sudah 
semakin kompleks, tentunya perempuan sebagai pemegang kendali 
dalam rumah tangga perlu meningkatkan pemahaman mengenai 
pengelolaan pembiayaan yang baik dan benar. 

Lebih lanjut, berdasarkan Statistik Pasar Modal Indonesia yang 
diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memang 
menunjukkan bahwa demografi investor masih sangat didominasi 
laki-laki, yaitu sebanyak 62,84 persen. Sementara, perempuan 
hanya berjumlah 37,16 persen dari total investor. 

Mayoritas masyarakat Indonesia mengasumsikan bahwa perempuan 
lebih mengedepankan perasaan karena masih takut dalam mengambil 
risiko, contohnya di pasar saham yang penuh dengan persaingan. 
Padahal, asumsi tersebut hanyalah mitos belaka dan tidak dapat 
dijadikan dasar untuk menguatkan bahwa perempuan tidak berani 
untuk bermain dengan risiko di pasar modal. 

Berdasarkan studi dari Patel dan Modi (2017), profil demografi 
seperti usia dan gender dapat mempengaruhi pembuatan keputusan 
untuk berinvestasi. Studi ini mengungkapkan bahwa faktor 
demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beberapa 
elemen keputusan investasi dan tidak signifikan pada elemen lain 
juga. Studi ini juga mengungkapkan pandangan umum tentang 
persepsi investor atas berbagai jalan investasi. Keputusan investasi 
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti risiko, pengembalian, tren 
pasar, dan kinerja masa lalu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah dan Lestari 
(2013) mengenai persepsi religiusitas dan risiko dalam pengambilan 
keputusan investasi pada perspektif gender menunjukkan baik laki-
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laki maupun perempuan memiliki persepsi yang sama terhadap 
risiko ketika membuat keputusan berinvestasi. Namun, menurut 
penelitian Iramani (2018), terdapat lima faktor yang membentuk 
perilaku pemodal sektor perbankan, diantaranya keamanan dalam 
berinvestasi, pengalaman dan keahlian, pertimbangan interaksi 
sosial, kenyamanan, serta faktor emosional.

Bahkan penelitian terbaru dari Sutyanto et. al (2022) yang berjudul 
“Investment Decisions in Emerging Market: Demographic Analysis 
of Individual Investor in Indonesia Stock Exchange” menunjukkan 
bahwa ada pola perilaku investasi yang unik. Oleh karena itu, 
demografi investor perlu dianalisis secara teratur. Pasalnya, Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani, juga menyebutkan bahwa nilai kepemilikan 
saham perempuan di pasar modal naik nyaris 30 persen selama 
tahun 2021. 

Dengan demikian, perilaku pengambilan keputusan untuk 
berinvestasi dalam profil demografi khususnya perspektif gender 
perlu dipertimbangkan. Stigma perempuan lebih lemah dan perasa 
karena tidak berani dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi 
di pasar modal perlu dihapuskan.

Tingginya ketimpangan literasi keuangan antara laki-laki dan 
perempuan seperti yang dirilis oleh OJK perlu dikurangi. Hal 
tersebut dapat dilaksanakan dengan cara lebih mensosialisasikan 
pentingnya kesetaraan gender dalam dunia investasi keuangan. 
Lebih penting, perlu mengajak kerjasama dengan para pelaku usaha 
perempuan untuk memperluas usahanya menjadi terdigitalisasi, 
sehingga literasi keuangan dapat meningkat. 

Aplikasi yang memudahkan untuk berinvestasi, seperti Ajaib dan 
Bibit, perlu menyasar ke kalangan ibu rumah tangga. Tentunya 
dengan pengawasan OJK dan dengan bekal pengetahuan keuangan 
dasar dan literasi digital yang memadai, diharapkan kemandirian 
finansial perempuan akan semakin terwujud. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi juga perlu memperluas 
infrastruktur jaringan internetnya. Hal ini penting karena inklusi dan 
literasi keuangan yang sudah merata akan sia-sia jika tidak dibarengi 
dengan mudahnya akses internet pada berbagai wilayah.

 - Nuri Resti Chayyani -
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Permasalahan Hukum Pendaftaran PSE Lingkup Privat
    

Munculnya kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
Lingkup Privat untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) menimbulkan permasalahan dalam penataan 
regulasi hukum digital di Indonesia. Kewajiban tersebut tidak hanya 
menimbulkan permasalahan hukum, namun juga mengancam 
kebebasan digital bagi perusahaan penyedia layanan elektronik 
dan masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut diiringi dengan 
penjatuhan sanksi administratif berupa pemutusan akses (access 
blocking) terhadap PSE yang tidak melakukan pendaftaran sesuai 
dengan waktu yang telah diberikan.

Kominfo mengungkap masih ada tujuh platform digital yang belum 
mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat hingga 31 Juli 2022. 
Ketujuh PSE tersebut adalah Yahoo (search engine), PayPal (platform 
transaksi keuangan elektronik), Epic Games (platform distribusi 
game), Steam (platform distribusi game), Dota (game), Counter 
Strike atau CS GO (game), dan Origin (platform distribusi game). 
Ketujuh platform digital tersebut telah dijatuhi sanksi pemutusan 
akses atau pemblokiran oleh Kominfo, seperti yang dialami oleh 
PayPal dan Steam (suara.com, 31/7/2022). Namun, terdapat PSE 
yang masih bisa diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah 
Yahoo.

Penjatuhan sanksi pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo 
terhadap beberapa PSE tersebut menuai protes publik yang 
disuarakan melalui pelbagai platform media sosial. Reaksi tersebut 
sebenarnya telah dapat diperkirakan sebelum Kominfo benar-benar 
menunjukkan taringnya dengan melakukan pemblokiran. Alasannya 
adalah beberapa platform digital tersebut memiliki peran vital bagi 
masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, 
PayPal yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan secara 
elektronik lintas negara. Pemblokiran terhadap platform digital 
tersebut dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan 
dana masyarakat yang masih tersimpan di sana dan mengakibatkan 
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kerugian secara ekonomi dan keresahan masyarakat, khususnya 
para pemakai platform digital tersebut.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development 
of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menjelaskan 
bahwa dibandingkan dengan sistem pembayaran global lain seperti 
Google Play dan Alipay, pengguna PayPal di Indonesia cukup tinggi. 
Menurutnya, 50% transaksi perangkat lunak global dilakukan 
dengan menggunakan PayPal. Pemblokiran tersebut membuat 
masyarakat akan semakin sulit untuk membayar aplikasi resmi yang 
dibuat oleh pengembang (tempo.co, 2/8/2022). Kembali maraknya 
penggunaan aplikasi illegal akan menjadi salah satu dampak dari 
diblokirnya PayPal sebagai platform pembayaran elektronik yang 
jamak digunakan oleh mayarakat Indonesia.

Permasalahan sosial dan ekonomi akibat dari pemblokiran beberapa 
PSE tersebut berakar dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan 
hukum yang bermasalah. Kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem 
Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo PSE Lingkup Privat) 
sebagai payung hukum yang mewajibkan PSE untuk melakukan 
pendaftaran juga menyimpan banyak permasalahan. Ketentuan 
terkait dengan moderasi konten oleh pemerintah hingga ancaman 
sanksi pemblokiran menjadi momok menakutkan bagi kebebasan 
masyarakat di ruang digital.

Regresi Demokrasi dalam Permenkominfo PSE Lingkup 
Privat

Kewajiban bagi PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran 
kepada Kominfo sebenarnya hanya menjadi awal dari rentetan 
permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Terdapat 
beberapa ketentuan dalam Permenkominfo PSE Lingkup Privat 
yang dapat menjadi ancaman bagi data pribadi pengguna platform 
digital hingga intervensi pemerintah dalam melakukan moderasi 
konten. Pemerintah seringkali mengatakan komitmennya untuk 
melakukan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Di sisi 
lain, terdapat syarat pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dapat 
menjadi celah terjadinya kebocoran data pribadi pengguna.

Pasal 3 ayat (4) Permenkominfo PSE Lingkup Privat memberikan 
syarat kepada platform digital untuk mengisi formulir pendaftaran 
yang memuat informasi tentang keterangan data pribadi yang 
diproses. Ketentuan hukum ini pada dasarnya menimbulkan 
kerancuan karena tidak terdapat undang-undang yang secara 

Hukum



Update Indonesia — Volume XVI, No.8 – Agustus 2022 18

spesifik memberikan perlindungan terkait dengan data pribadi 
masyarakat di ruang digital.

Merunut regulasi hukum yang terdapat pada bagian tentang 
mengingat dalam Permenkominfo PSE Lingkup Digital, hanya 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 
memerintahkan pembentukan Permekominfo a quo mencantumkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) pada bagian mengingat.

Tidak dicantumkannya UU ITE pada bagian mengingat 
Permenkominfo PSE Lingkup Privat menjadi salah satu persoalan. 
Peraturan menteri tersebut secara khusus mengatur tentang 
keberadaan platform digital yang beroperasi di Indonesia. Menjadi 
sebuah keharusan untuk mencantumkan UU ITE yang menjadi 
payung hukum lalu lintas digital dalam Permenkominfo a quo. 
Walaupun sebenarnya UU ITE tidak bisa dijadikan sebagai rujukan 
hukum yang utama terkait dengan perlindungan data pribadi 
masyarakat di ruang digital, namun dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan seharusnya undang-undang a quo tetap harus 
dicantumkan.

Permasalahan lain terkait dengan persyaratan pendaftaran situs 
dan platform digital terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Permenkominfo 
PSE Lingkup Privat yang memerintahkan agar memberikan 
“keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin 
dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem 
Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas 
pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.” Aturan ini secara langsung menekan PSE 
Lingkup Privat untuk memberikan akses kepada pemerintah dengan 
dalih pengawasan. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan untuk 
melakukan pemilahan konten digital, hingga mendikte platform 
digital terkait konten yang boleh atau tidak boleh untuk ditayangkan.

Selain itu, potensi moderasi konten yang dapat membatasi 
kebebasan berpendapat di ruang digital terdapat pada Pasal 13 ayat 
(1) Permenkominfo PSE Lingkup Privat. Pasal a quo memerintahkan 
agar “PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take 
down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
yang dilarang.” Ketentuan pasal ini dapat digunakan untuk memaksa 
PSE Lingkup Privat untuk menghapus konten “terlarang” yang 
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dapat ditafsirkan secara sepihak oleh Kominfo sebagai otoritas yang 
memiliki kewenangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat ke Kominfo dapat 
membuka pintu otoritarianisme di ruang digital. Agar kebebasan 
berekspresi dan berpendapat di ruang digital dapat terus dijaga, 
maka terdapat dua hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, Presiden sebagai pucuk pimpinan cabang kekuasaan 
eksekutif harus melakukan peninjauan kembali terhadap muatan 
isi dan implementasi Permenkominfo PSE Lingkup Privat. Hal 
ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik yang memerintahkan pembentukan peraturan menteri 
— yaitu Permenkominfo PSE Lingkup Digital — ditetapkan oleh 
Presiden. Harus dilakukan perbaikan hingga penghapusan beberapa 
ketentuan yang dapat mengancam demokrasi, seperti pemberian 
kewenangan kepada Kominfo untuk melakukan moderasi konten 
digital.

Kedua, Kominfo harus mengevaluasi implementasi kewajiban bagi 
PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran. Hal ini perlu 
dilakukan agar penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap situs dan 
platform digital dapat diminimalisir agar tidak menimbulkan kerugian 
sosial, politik, dan ekonomi.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -
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RKUHP dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Rancangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki 
tahap akhir pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI). Mahfud menerangkan, dari total 700 lebih 
pasal yang terdapat di dalam RKUHP, hanya tersisa 14 pasal yang 
masih perlu penyempurnaan. Terkait dengan ketentuan tentang 
kebebasan berekspresi dan berpendapat, hanya pasal tentang 
penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden 
yang dibahas ulang oleh DPR RI bersama dengan pemerintah 
(cnnindonesia.com, 3/8/2022). Padahal, masih terdapat beberapa 
pasal bermasalah yang lainnya, seperti Pasal 263 RKUHP tentang 
penyiaran berita bohong dan Pasal 304 RKUHP tentang penghinaan 
agama, lembaga negara, dan pencemaran nama baik.

Muatan isi yang dinilai dapat menggerus demokrasi Indonesia 
seyogyanya bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum 
nasional melalui rancangan kitab undang-undang a quo. Ketika pasal-
pasal multitafsir di dalam RKUHP tetap dipertahankan bahkan hingga 
disahkan, maka akan nilai-nilai demokrasi Indonesia makin tergerus. 
Sebelum kita beranjak untuk membahas problematika pembahasan 
RKUHP yang tengah dilakukan oleh DPR RI, perlu sebelumnya 
untuk mengetahui tentang awal keberadaan hingga penggunaan 
KUHP sebagai sumber hukum pidana umum di Indonesia.

KUHP yang digunakan oleh Indonesia saat ini merupakan kodifikasi 
hukum pidana pada masa penjajahan Belanda yang disebut dengan 
wetboek van strafrech dan berlaku dari tahun 1915. Produk hukum 
pidana milik Kerajaan Belanda tersebut diperuntukkan secara khusus 
kepada masyarakat wilayah jajahan, yaitu Hindia Belanda. Oleh 
karena itu, KUHP yang saat ini digunakan oleh Indonesia sebenarnya 
masih merupakan kebijakan hukum pada masa imperialisme Belanda. 
Pasca kemerdekaan, akhirnya muncul kesadaran untuk melakukan 
pembaharuan terhadap KUHP.
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Upaya rekodifikasi terhadap KUHP telah dilakukan sejak digelarnya 
Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963. Seminar 
ini menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia 
yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. 
Perbedaan antara KUHP dengan  wetboek van strafrech berdasarkan 
pada hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun 
perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara 
(kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (living law); dan 
delik kesusilaan (hukumonline.com, 26/12/2016). Melalui catatan 
sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pembahasan 
terkait dengan delik yang membatasi kebebasan berpendapat dan 
berekspresi masyarakat.

Pembahasan RKUHP yang tidak kunjung rampung selama puluhan 
tahun juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengesahkan 
rancangan kitab undang-undang tersebut secara tergesa-gesa. 
Pengaturan hukum pidana yang bersifat umum tersebut harus dibuat 
secara hati-hati dan menutup ruang kemungkinan digunakannya 
regulasi hukum tersebut untuk melakukan rekayasa perkara. Tulisan 
ini akan menguraikan beberapa pasal yang dinilai dapat membatasi 
hingga memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat 
masyarakat.

Regulasi Hukum Pidana Tanpa Potensi Rekayasa Perkara

The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) 
memantau sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008, tercatat 
sebanyak 324 kasus setidaknya yang terjadi hingga bulan Oktober 
2020. Selain itu, di antara korban UU ITE, Lembaga Bantuan 
Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya terdapat 
sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang telah divonis bersalah 
menggunakan UU ITE. Hal ini jelas mengenyampingkan fakta 
bahwa pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers (The Indonesian Institute, 2021). 

Lebih lanjut, menurut laporan terbaru SAFEnet, sepanjang tahun 
2021, ada 38 orang yang menjadi korban kriminalisasi Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Angka 
tersebut jauh berkurang dibanding tahun 2020, di mana jumlah 
korbannya mencapai 84 orang sekaligus menjadi yang terbanyak 
dalam lima tahun terakhir. Kendati korbannya berkurang, SAFEnet 
menemukan bahwa warga yang dituntut dengan UU ITE pada tahun 
2021 paling banyak berasal dari kalangan aktivis yang menyuarakan 
isu hak asasi manusia (HAM), yakni mencapai 10 orang atau 26,3% 
dari total korban (katadata.co.id, 29/3/2022).
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Bertambahnya angka korban rekayasa perkara berpotensi meningkat 
ketika pasal multitafsir yang terdapat di dalam RKUHP tetap 
dipertahankan. Pasal 263-264 RKUHP tentang penyiaran berita 
bohong berpotensi untuk tetap disahkan karena tidak termasuk ke 
dalam 14 pasal yang saat ini tengah kembali ditinjau ulang oleh DPR 
RI bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang. 
Padahal, kedua pasal a quo memiliki muatan isi bermasalah dan bisa 
digunakan sebagai senjata untuk memenjarakan masyarakat yang 
kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Ketentuan hukum terkait dengan penyiaran atau penyebarluasan 
berita atau pemberitahuan bohong pada dasarnya bermasalah 
dalam penyusunan norma hingga proses penegakan hukum ketika 
RKUHP disahkan. Pasal 264 RKUHP mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-
lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut 
diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di 
masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Nomenklatur tentang berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau 
yang tidak lengkap hingga patut diduga, bahwa berita demikian 
dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat menunjukkan 
bahwa pembentuk undang-undang membuka ruang pemidanaan 
terhadap opini atau pendapat warga negara dengan alasan dapat 
mengakibatkan kerusuhan di dalam masyarakat. Pasal ini dinilai 
bermasalah karena seharusnya rumusan pasal dalam sebuah 
undang-undang harus dibuat dengan berdasarkan pada asas 
kejelasan norma.

Pasal ini dapat digunakan untuk memenjarakan pendapat yang 
disampaikan oleh seorang individu yang kemudian dianggap 
dapat menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat, meskipun hal 
tersebut tidak benar-benar terjadi. Seharusnya, ketentuan pasal ini 
dipertimbangkan untuk dihapus karena membuat aparat penegak 
hukum melakukan penangkapan secara langsung terhadap sebuah 
opini atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya upaya rekayasa perkara melalui pasal-
pasal baru yang terdapat di dalam RKUHP, maka terdapat beberapa 
hal yang perlu untuk dilakukan. Pertama, DPR RI bersama dengan 
pemerintah meninjau kembali dan mempertimbangkan untuk 
menghapus ketentuan yang terdapat dalam Pasal 264 RKUHP. Hal 
ini harus dilakukan karena nomenklatur dalam pasal a quo dapat 
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ditafsirkan secara bebas oleh masyarakat dan penegak hukum, 
karena ketentuan tersebut mengancam suatu perbuatan yang tidak 
benar-benar terjadi atau hanya sebatas asumsi.

Kedua, DPR RI bersama dengan pemerintah perlu untuk kembali 
membuka ruang partisipasi publik yang menjamin keamanan setiap 
pihak yang berpartisipasi dalam pembahasan RKUHP. Ruang 
partisipasi yang tertutup akan membuka ruang masuknya pasal-
pasal bermasalah dan dapat mempersempit ruang kebebasan sipil. 
Pembahasan yang dilakukan juga tidak boleh hanya sebatas pada 14 
pasal sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, namun beberapa 
pasal lainnya— seperti Pasal 263-264 RKUHP— juga perlu untuk 
kembali dibahas berdasarkan masukan dari masyarakat.

 - Hemi Lavour Febrinandez -
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah 
mengesahkan tiga provinsi baru yang merupakan pemekaran dari 
Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota provinsi 
Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota provinsi 
Jayawijaya, dan Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota provinsi 
Merauke pada 30 Juni 2022. Lebih lanjut, menjelang pemilihan 
umum (pemilu) yang akan diselenggarakan dua tahun lagi, Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa tiga 
wilayah pemekaran Papua tersebut dipastikan akan mengikuti 
Pemilu 2024 mendatang (Detik.com, 17/07/2022). 

Keikutsertaan tiga provinsi baru pada Pemilu Serentak 2024 
mendatang memiliki beberapa konsekuensi, baik secara politik 
maupun elektoral. Konsekuensi pertama, terkait dengan akan 
diselenggarakannya pemilihan Gubernur di tiga provinsi baru 
tersebut. Hidayah (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Melihat 
Kekuatan Politik di Tiga Provinsi Baru” berusaha untuk memetakan 
kekuatan partai politik di tiga provinsi baru hasil dari pemekaran 
Provinsi Papua. Dalam tulisan tersebut, Hidayah (2022) melihat 
bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai paling 
kuat di Provinsi Papua Tengah, Partai Nasdem di Provinsi Papua 
Pegunungan, dan Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) serta Partai Gerindra yang sama kuatnya di Provinsi Papua 
Selatan (Kumparan, 26/07/2022). Berdasarkan hal tersebut, maka 
diprediksikan bahwa partai-partai tersebut paling berpeluang untuk 
memajukan calonnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) di tiga provinsi 
baru pada Pemilu 2024 mendatang dan mendominasi di pemilihan 
legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di tiga 
provinsi baru tersebut. 

Selain melihat kekuatan politik berdasarkan hasil Pemilu 2019 di 
tiga provinsi baru, tulisan Hidayah (2022) juga menjelaskan bahwa 
terdapat perubahan peta kekuatan politik di Provinsi Papua pasca 
pemekaran. Seperti diketahui, Gubernur Provinsi Papua saat ini 
(periode 2018-2023) adalah Lukas Enembe, yang merupakan kader 

Mempersiapkan Pemilu di Tiga Provinsi Baru 
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Partai Demokrat dan berpasangan dengan Klemen Tinal (alm) 
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua yang berasal dari Partai 
Golkar. 

Jika melihat hasil Pemilu 2019 dan juga pemekaran Provinsi di 
Papua, tentu akan sulit bagi Partai Demokrat kembali mengusung 
kadernya untuk menjadi Calon Gubernur di Provinsi Papua pada 
Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua setelah dimekarkan mayoritas dimenangkan oleh Partai 
Nasdem. Dari sembilan Kabupaten/Kota, Nasdem menang di empat 
wilayah, yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Memberamo Raya, 
Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kepulauan Yepen (Kumparan, 
26/07/2022). Oleh karena itu, Partai Nasdem dianggap paling 
berpotensi untuk memajukan calonnya di Pemilihan Gubernur 
Provinsi Papua. Pasalnya, selain karena menurunnya suara Partai 
Demokrat, Lukas Enembe yang telah dua periode menjadi Gubernur 
Provinsi Papua serta Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal 
dari Partai Golkar, juga sudah meninggal dunia sejak tahun 2021, 
membuat perebutan kursi Gubernur Provinsi Papua nantinya ibarat 
‘kosong-kosong’ karena tidak akan diikuti oleh petahana (Kumparan, 
26/07/2022). 

Tidak hanya merubah peta politik, konsekuensi lainnya dari 
pemekaran Provinsi Papua adalah perubahan jumlah daerah 
pemilihan (dapil) dan jumlah kursi di legislatif. Pada Pemilu 2019 
lalu, Provinsi Papua terdiri dari satu dapil serta sepuluh kursi di 
DPR RI. Maka, jumlah dapil diprediksi akan bertambah tiga dapil 
di tiga provinsi baru. Lebih lanjut, dengan jumlah kursi di DPR RI 
pun akan bertambah. Jika mengacu pada pada Pasal 187 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(UU Pemilu), dijelaskan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan 
anggota DPR RI paling sedikit tiga kursi dan paling banyak sepuluh 
kursi. Jika diasumsikan setiap provinsi merupakan satu dapil dengan 
jumlah kursi minimal, maka total kursi yang semula adalah sepuluh 
kursi, kini menjadi 12 kursi dengan rincian tiga kursi Provinsi Papua, 
tiga kursi di Papua Tengah, tiga kursi di Papua Pegunungan, dan 
tiga kursi di Papua Selatan. Artinya, Pasal 186 UU Pemilu yang 
menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan 
sebanyak 575 perlu untuk direvisi, karena terdapat penambahan 
jumlah kursi. 

Tidak hanya di DPR RI, jumlah kursi di Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia (DPD RI) juga akan berubah. Jika mengacu pada 
Pasal 196 UU Pemilu, dijelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPD 
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RI untuk setiap provinsi berjumlah empat. Artinya, akan ada 12 kursi 
tambahan di DPD RI. 

Perppu Menjadi Solusi

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa pasal dalam 
UU Pemilu yang dirasa perlu untuk diubah. Meski demikian, untuk 
kembali merevisi UU Pemilu dirasa cukup sulit untuk direalisasikan 
saat ini mengingat pemilu akan diselenggarakan dua tahun lagi. 
Paasalnya, terdapat kekhawatiran akan perubahan pasal-pasal 
lainnya dalam UU Pemilu mengingat tahapan pemilu saat ini sudah 
dimulai. Oleh karena itu, peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perppu) dirasa dapat menjadi solusi sebelum nantinya UU 
Pemilu direvisi. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Perppu dapat diterbitkan Presiden 
jika ada kegentingan yang memaksa. Selain itu, berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK), syarat menetapkan keadaan genting 
adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah 
hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; undang-undang 
yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, 
atau sudah ada namun tidak memadai; dan kekosongan hukum 
tersebut tidak bisa diatasi dengan dengan cara membuat undang-
undang sesuai prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang 
lama (CNNIndonesia.com, 07/07/2022). 

Apapun yang nantinya akan dilakukan DPR RI ataupun Pemerintah 
dalam menyikapi konsekuensi dari pemekaran di Provinsi Papua, 
kepastian hukum perlu untuk diberikan dengan cepat dan tepat 
mengingat pemilu akan diselenggarakan dua tahun lagi. Dengan 
begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menindaklanjuti hal 
tersebut dengan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
(PKPU). Yang terpenting, payung hukum terkait pemilu di tiga 
provinsi baru perlu untuk dibuat untuk memastikan pemilu di tiga 
provinsi baru berjalan dengan baik. 

- Ahmad Hidayah   -
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Menilik Orientasi Memilih Anak Muda Jelang Pemilu 

dan Pilkada Serentak 2024

               

Anak muda digadang-gadang menjadi kelompok pemilih yang 
menentukan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jumlahnya yang 
diperkirakan lebih dari 50 persen dari daftar pemilih. Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen 
Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, memperkirakan 
jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)  Pemilu 
kurang lebih 206.689.516 jiwa, dan perkiraan jumlah DP4 Pilkada 
kurang lebih 210.505.493 juta (https://dukcapil.kemendagri.go.id, 
4/2/2022). 

Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat ada 
sebanyak 190.573.769 orang yang termasuk ke dalam Data 
Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk Pemilu 2024 per bulan Maret 
2022. Angka itu dikumpulkan dari 34 Provinsi, 514 kabupaten/
kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan, 695.102 TPS. 
Data ini akan disandingkan dengan DP4 dari Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) (kompas.com, 26/5/2022). Berdasarkan data 
pemilih tersebut, diprediksi jumlah pemilih milenial dan generasi Z 
diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 60 persen dari total 
suara pemilih (mediaindonesia.com, 12/11/2021). 

Prediksi ini berdasarkan hasil sensus penduduk yang digelar 
Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah penduduk Indonesia 
hingga tahun 2020 didominasi generasi Z dan generasi milenial. 
Generasi Z adalah penduduk yang lahir pada kurun tahun 1997-
2012, dan generasi milenial yang lahir periode tahun 1981-1996. 
Dari hasil survei sepanjang bulan Februari-September 2020 itu 
didapati jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara 
dengan 27,94 persen dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa. 
Sementara, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 
persen. Artinya, jumlah mereka amat signifikan untuk diperebutkan 
suaranya di Pemilu.
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Berdasarkan data di atas, KPU fokus meningkatkan partisipasi 
pemilih anak muda dalam Pemilu 2024. Kesadaran berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, menjadi faktor krusial. Cara menaikkan kesadaran warga 
untuk ikut dalam Pemilu 2024 ini caranya ada dua, yang pertama 
sosialisasi, yang kedua pendidikan pemilih (medcom.id, 19/7/2022).

Komisioner KPU, Idham Holik menyebut anggota KPU di daerah 
aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesaat setelah 
tahapan pemilu dimulai. Bahkan, dia mengklaim sosialisasi telah 
dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai. Idham menjelaskan pemilu 
merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di 
bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat. Idham menekankan Pemilu harus dilaksanakan menganut 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas itu yang 
tidak boleh dihilangkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu 
(medcom.id, 19/7/2022). Berdasarkan paparan di atas, maka 
kelompok pemilih muda menjadi penting dalam Pemilu 2024 nanti. 
Bagian berikut akan diulas tentang orientasi pemilih anak muda. 

Pembentukan Orientasi Memilih Anak Muda

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1990), menyatakan bahwa tipe-
tipe orientasi pemilih dikategorikan menjadi tiga, yaitu, pertama, 
orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada 
kandidat. Kedua, orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap 
pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan ketiga, 
orientasi politik evaluative, yaitu keputusan dan pendapat pemilih 
terhadap parpol/ kandidat pilihannya.

Saat ini, pembentukan orientasi pemilih anak muda dipengaruhi 
interaksi dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, salah satunya 
melalui penggunaan media sosial. Hal ini tercermin dari data Asosiasi 
Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Survei Penetrasi 
& Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2022. Dalam survei 
tersebut, ditemukan bahwa hampir separuh dari total pengguna 
internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 
muda atau dalam penelitian ini termasuk kategori pemilih pemula.  

Berdasarkan usia, penetrasi internet tertinggi berada di kelompok 
usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16 persen) kelompok usia 
tersebut terhubung ke internet. Selanjutnya, kelompok usia 19-34 
tahun memiliki penetrasi internet sebesar 98,64 persen. Kelompok 
35-54 tahun lalu memiliki penetrasi internet sebesar 87,3 persen. 
Anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 
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62,43 persen. Kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki penetrasi 
terendah dengan 51,73 persen (katadata.co.id, 10/6/2022).

Dalam survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang 
Peran Media Sosial Bagi Pemilih Pemula, menunjukkan bahwa 
60,6 persen generasi Z atau anak muda kelahiran tahun 1995-2005 
mengakses berita terkait politik melalui media sosial. Secara rinci, 
60,6 persen pemilih pemula yang mengakses berita politik melalui 
internet itu dalam tiga kategori intensitas. 

Sebanyak 36 persen mengakses berita politik melalui internet, 
namun jarang. Sebanyak 22,3 persen sering mengakses berita 
politik melalui media sosial dan sisanya 2,3 persen sangat sering. 
Bahkan, 7,6 persen pemilih muda sering menyampaikan keluhan 
kepada pemerintah melalui media sosial. Angka tersebut juga lebih 
tinggi ketimbang pemilih usia di atas 24 tahun yang hanya 6,8 
persen. Sementara, 53,8 persen pemilih muda merasa pemerintah 
perlu mendengarkan aspirasi mereka. Persentase ini pun lebih tinggi 
dibanding pemilih di atas usia 24 tahun yang sebesar 41,9 persen 
(katadata.co.id, 18/7/2018). 

Jika dikaitkan dengan pendapat Almond dan Verba tentang 
pembentukan orientasi pemilih di atas dan dengan adanya pengaruh 
informasi yang sangat kuat melalui media sosial, anak muda masuk 
dalam kategori orientasi politik evaluatif menuju Pemilu dan Pilkada 
2024. Pendapat ini didasari oleh beberapa alasan. Misalnya, anak 
muda saat ini cenderung kritis terhadap kondisi negara hari ini, 
termasuk di dalamnya mengkritisi perilaku elit politik baik di lembaga 
eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan Undang-Undang. 

Hal ini tercermin ketika anak muda yang diwakili mahasiswa dan 
pelajar melakukan aksi penolakan di dunia maya dan aksi unjuk 
rasa besar-besaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dalam menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), RUU Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RUU KUHP), dan RUU Cipta Kerja. 

Anak muda tentunya akan melakukan evaluasi terhadap sikap 
politik mereka dalam Pemilu. Apakah mereka akan memberikan 
hak suaranya dalam Pemilu atau tidak alias menjadi golongan putih 
(Golput)? Karena memiliki kecenderungan evaluatif, maka orientasi 
pemilih anak muda tidak memiliki ikatan terhadap partai politik 
maupun kandidat. Tidak mengherankan jika perilaku memilih kaum 
muda merupakan bagian dari swing voters dalam setiap pemilu. 

Politik
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Swing voters adalah perilaku pemilih yang berubah atau berpindah 
pilihan partai atau calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. 

Rekomendasi

Melihat pembentukan orientasi memilih anak muda di atas, maka 
sangat penting bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk 
melakukan pendidikan politik yang baik bagi pemuda menjelang 
Pemilu 2024.

Langkah-langkah yang diperlukan adalah pertama, partai politik serta 
kandidat capres dan cawapres didorong memberikan pendidikan 
politik yang baik dengan memberikan informasi tentang visi, misi, 
dan program yang ditawarkan kepada para kaum muda melalui 
media sosial. Hal ini juga diikuti dengan tidak lagi saling serang antar 
peserta Pemilu. 

Kedua, KPU, Bawaslu, Organisasi Masyarakat Sipil dan institusi 
pendidikan (sekolah dan universitas) bekerja sama untuk 
meningkatkan kegiatan pendidikan politik untuk anak muda. 
Misalnya, dengan menggelar sosialisasi dalam bentuk diskusi dan 
sebagainya.  

 - Arfianto Purbolaksono  -
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Sulitnya Perempuan Menjadi Calon Presiden 

               

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tinggal menyisakan 
waktu dua tahun, membuat sejumlah nama masuk ke dalam 
bursa pencalonan. Saat ini, nama-nama tersebut bahkan mulai 
mengerucut menjadi tiga nama terkuat berdasarkan hasil survei 
beberapa lembaga. Misalnya, hasil survei Poltracking Indonesia 
pada bulan Mei 2022, menempatkan nama Ganjar Pranowo dengan 
elektabilitas tertinggi, yaitu 24,8 persen. Lalu, diikuti oleh Prabowo 
Subianto dengan 21,2 persen, dan Anies Baswedan dengan 15,5 
persen. Serupa, hasil survei dari Charta Politika yang dirilis pada bulan 
Juni 2022 memperlihatkan Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 
tertinggi, yaitu 31,2 persen, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan 
23,4 persen, dan Anies Baswedan dengan 20 persen. 

Selain memiliki kesamaan tiga calon presiden dengan elektabilitas 
tertinggi, kedua hasil survei ini juga memperlihatkan minimnya 
perempuan yang masuk dalam bursa kompetisi politik, khususnya 
Pilpres, sebagai calon presiden. Dari hasil survei Poltracking 
Indonesia, hanya ada tiga nama calon presiden perempuan, yaitu 
Khofifah Indah Parawansa dengan elektabilitas 1,4 persen, Puan 
Maharani dengan elektabilitas 0,9 persen, dan Tri Rismaharini 
dengan elektabilitas 0,5 persen. Tidak jauh berbeda, hasil survei 
Charta Politika memperlihatkan hanya ada dua nama, yaitu 
Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas 2,9 persen dan Puan 
Maharani dengan elektabilitas 1,8 persen. Melihat hal terseebut dan 
elektabilitas yang rendah, maka dapat dikatakan bahwa masih sulit 
bagi perempuan untuk diusung menjadi calon presiden di Indonesia. 

Hal serupa juga terlihat di posisi wakil presiden, walaupun 
elektabilitasnya lebih baik. Berdasarkan hasil survei dari Poltracking 
Indonesia, nama Puan Maharani berada di peringkat lima dan 
menjadi calon wakil presiden perempuan dengan elektabilitas 
tertinggi, yaitu sebesar 5,8 persen. Sedangkan menurut hasil survei 
Charta Politika, Khofifah Indar Parawansa menjadi yang tertinggi 
dan juga berada di peringkat lima dengan elektabilitas sebesar 6,4 
persen. 

Politik
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Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa perempuan masih 
minim dan memiliki elektabilitas yang rendah, baik dalam bursa 
calon presiden maupun wakil presiden. Oleh karena itu, tulisan ini 
akan menganalisis hambatan dan tantangan bagi perempuan untuk 
menjadi calon presiden dan wakil presiden. 

Tahapan Perempuan untuk Menjadi Calon Presiden dan 
Calon Wakil Presiden

Matland (2002) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan bagi 
perempuan sebelum akhirnya memenangi pemilu. Pertama, 
diseleksi oleh diri sendiri. Di tahapan ini, perempuan melihat modal 
yang dimilikinya untuk menjadi calon presiden. Saat ini, sudah 
banyak perempuan yang menempati posisi pimpinan di perusahaan-
perusahaan besar dan tentu memiliki modal kapital yang mumpuni. 
Selain itu, dari aspek kapasitas, sudah banyak pula perempuan yang 
menjabat sebagai pimpinan organisasi dan memiliki rekam jejak yang 
baik. Artinya, sudah banyak perempuan unggul di Indonesia dan 
berpeluang untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 
pada Pemilu 2024 mendatang (Hidayah, 2021). Untuk itu, diseleksi 
diri sendiri bukan menjadi penghambat bagi perempuan untuk 
menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. 

Di sisi lain, perlu diakui juga bahwa beberapa perempuan yang 
berhasil meraih jabatan politik saat ini memiliki relasi kuasa dengan 
laki-laki. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Pusat Kajian Politik 
Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), sekitar 40 persen anggota 
legislatif perempuan yang lolos ke  Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2019 memiliki latar politik 
kekerabatan alias berhubungan darah dengan elit politik, pejabat 
negara, atau kepala daerah (bbc.com, 29/05/2019). 

Kedua, diseleksi oleh partai politik. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan pada 
Pasal 2 bahwa pembentukan partai politik harus menyertakan 
30 persen perempuan. Selain itu, undang-undang a quo juga 
mensyaratkan untuk melakukan kaderisasi secara demokratis 
dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 
30 persen dan memberikan posisi perempuan di struktur partai 
politik sebanyak 30 persen. Artinya, secara regulasi, telah terbuka 
jalan bagi perempuan untuk berkiprah di partai politik. Bahkan, 
saat ini hampir setiap partai politik telah memiliki sayap partai 
khusus untuk perempuan. Selain itu, partai politik menjadi penting 
untuk kendaraan politik perempuan, termasuk di kancah Pilpres, 
mengingat setiap calon presiden harus didukung oleh partai politik.

Politik
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Namun, Hidayah (2022) dalam Update Indonesia Volume XVI, 
No.6 dengan judul tulisan “Melihat Kembali Penerapan Kebijakan 
Afirmasi di Partai Politik”, menjelaskan bahwa hanya ada dua 
partai politik yang memiliki jumlah perempuan minimal 30 persen 
di struktur kepengurusan di tingkat pusat, yaitu partai Nasional 
Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat. Oleh karena itu, 
Hidayah (2022) berargumen bahwa partai politik terkesan masih 
setengah hati dalam menghadirkan perempuan. Hal ini pun dapat 
menjadi penyebab minimnya jumlah perempuan dalam bursa calon 
presiden ataupun wakil presiden. 

Ketiga, dipilih oleh pemilih. Seharusnya, calon presiden maupun 
wakil presiden perempuan tidak memiliki persoalan terkait hal ini. 
Sebab, mengacu pada temuan survei New Indonesia Research & 
Consulting yang diselenggarakan pada 1 hingga 10 Februari 2022 
terhadap 1.200 responden, disebutkan bahwa mayoritas responden 
tidak keberatan dengan tampilnya pemimpin perempuan. Sebanyak 
83,3 persen responden menyatakan setuju Indonesia dipimpin oleh 
presiden atau wakil presiden perempuan, khususnya yang memiliki 
latar belakang pengalaman memimpin pada jabatan politik penting 
sebelumnya (tribunnews.com, 15/02/2022). Untuk itu, strategi 
yang tepat perlu dibangun oleh calon presiden dan wakil presiden 
perempuan untuk dapat memenangkan pemilu.

Memberi Ruang dan Kesempatan Bagi Perempuan

Berdasarkan penjelasan tahapan seleksi dari Matland (2002), 
dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang representasi dan 
elektabilitas perempuan, khususnya dalam bursa Pilpres, salah 
satunya terletak pada partai politik yang dianggap masih setengah 
hati. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk berkomitmen 
dalam menghadirkan perempuan. Bentuk komitmen partai politik 
dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Pertama, membuka dan memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi perempuan untuk menjadi ketua umum, sekretaris 
jenderal, ataupun bendahara umum, yang merupakan posisi 
penting di partai politik. Dengan begitu, semakin terbuka jalan 
bagi perempuan untuk maju menjadi calon presiden maupun wakil 
presiden. 

Kedua, memastikan bahwa struktur pengurus di setiap tingkatan 
telah memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Jangan 
sampai perubahan struktur dengan memasukkan perempuan ke 
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dalam kepengurusan hanya dilakukan sebagai bagian formalitas 
untuk memenuhi persyaratan pendaftaran partai politik untuk 
pemilu. Dengan melakukan kaderisasi serta pendidikan politik 
yang benar, diharapkan akan muncul perempuan-perempuan yang 
memiliki kapasitas dalam dunia politik untuk menjadi calon presiden 
maupun wakil presiden.  

Ketiga, membuka ruang dan kesempatan bagi perempuan. Hal 
ini juga dapat dilakukan dengan cara membentuk bidang khusus 
perempuan ataupun organisasi sayap perempuan. Dengan begitu, 
perempuan dapat memiliki tempat untuk berkembang di partai 
politik sekaligus membiasakan partai politik untuk membicarakan 
dan mengambil posisi terkait urusan perempuan dalam konteks 
kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga perlu memberikan 
kesempatan bagi perempuan untuk tampil di depan publik, sehingga 
dapat membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas yang 
mumpuni dan tidak kalah dengan para politisi laki-laki. 

Selain partai politik, calon presiden atau wakil presiden perempuan 
juga perlu untuk menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik 
mengingat calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 
politik. Mungkin beberapa partai politik saat ini telah memiliki 
calon presiden yang akan dimajukan di Pemilu 2024. Namun, hal 
tersebut dapat berubah, bergantung dari apa yang ditawarkan 
oleh capres perempuan tersebut dan potensi kemenangannya. 
Selain itu, penting pula bagi para calon presiden perempuan untuk 
berkomunikasi dengan partai politik yang sekiranya tidak memiliki 
figur untuk dimajukan. 

Yang terpenting, calon presiden perempuan sudah memiliki basis 
massa yang kuat dan pemilih loyal (modal sosial). Jika berhasil 
meraih dukungan partai politik, calon presiden dan wakil presiden 
perempuan akan dibantu oleh partai politik melalui jaringan yang 
dimiliki. Dan, bukan tidak mungkin partai politik akan membantu 
dalam hal finansial untuk keperluan kampanye. 

Yang tidak kalah penting adalah calon presiden dan wakil presiden 
perempuan juga harus ingat untuk menyuarakan aspirasi perempuan. 
Penting bagi calon presiden dan wakil presiden perempuan untuk 
menargetkan pemilih perempuan mengingat jumlah pemilih 
perempuan yang cukup banyak. Untuk itu, calon presiden 
perempuan dan tim pemenangan, serta jaringan strategisnya, perlu 
untuk melakukan riset yang mendalam guna melihat kebutuhan dan 
keinginan dari pemilih, khususnya pemilih perempuan. Hal ini dapat 
menjadi bekal dalam berkampanye dan menyuarakan pesan-pesan 
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kampanye yang relevan dengan dan juga dapat didukung oleh para 
pemilih perempuan.

 - Ahmad Hidayah  -
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Profil Institusi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.theindonesianinstitute.com

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

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

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

 

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

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

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

 RISET BIDANG POLITIK

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

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

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

RISET BIDANG SOSIAL

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

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

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

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

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

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

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

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

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

THE INDONESIAN FORUM

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

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

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

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

PELATIHAN DPRD

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

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

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

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

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