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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai 
evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan 
Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur 
kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies 
Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. 
Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan 
adalah merealisasikan janji politik untuk membuka lapangan pekerjaan 
baru, walaupun dimasa Pandemi COVID-19. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kemudahan 
berbisnis di Indonesia. Hal ini penting, karena kemudahan untuk melakukan 
bisnis perlu diperhatikan agar mendukung ruang gerak kebebasan ekonomi, 
memperkuat ketahanan di masa krisis, serta meningkatkan kesejahteraan 
di Indonesia. Selanjutnya, kami membahas tentang Inflasi di Indonesia 
imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, 
untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di bulan November, perlu ada 
penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta 
masyarakat.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang disahkannya 
Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi 
undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-
2023. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memutuskan untuk tidak 
memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto yang juga Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang adanya peluang 
terjadinya penggunaan politik identitas pada penyelenggaraan Pemilu dan 
Pilkada Serentak 2024. Hal ini penting untuk diantisipasi sedini mungkin 
oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kembali seperti pada Pemilu 
2019. 

Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
masih menjadi salah satu masalah ketimpangan gender yang serius di 
Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang peningkatan kapasitas 
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guru di Indonesia. Pemerintah perlu menyediakan wadah pengembangan 
kapasitas profesional yang efektif dan inklusif. Anggaran fungsi pendidikan 
di tingkat pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk menjadi salah satu 
solusi dari ketersendatan gaji guru PPPK. Selain itu, dibutuhkan pula 
pengaturan mengenai standar gaji guru honorer agar mereka dapat bekerja 
dengan maksimal.

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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Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 di Masa Kepemimpinan Anies Baswedan

Terhitung sejak 16 Oktober 2022, Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan telah secara resmi mengakhiri masa kepemimpinannya. 
Artinya, Anies Baswedan sudah menjabat selama lima tahun 
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, tulisan ini akan 
mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa 
kepemimpinan Anies Baswedan.  

Dalam mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 
bawah kepemimpinan Anies Baswedan, tulisan ini melihat dari 
empat indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran terbuka (TPT). Selain itu, tulisan ini juga hanya akan 
menggunakan data hingga tahun 2021, karena tahun 2022 yang 
masih berjalan sampai saat ini sehingga data belum tersedia. 

Indikator pertama yang dilihat adalah IPM. Indikator ini digunakan 
untuk melihat capaian pembangunan kualitas hidup manusia. 
IPM terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama 
pembangunan manusia, yaitu umur panjang serta hidup sehat, 
pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan 
hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi 
pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk 
berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang 
berumur tujuh tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak 
diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (BPS, 
2020). Berikut IPM provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 
2021:

Laporan Utama
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Grafik 1. IPM Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2017 hingga 
Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik 1, IPM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 
2017 berada di angka 80. Di tahun pertama pemerintahan Anies 
Baswedan, tidak ada peningkatan IPM, yaitu tetap di angka 80. 
IPM Provinsi DKI Jakarta baru meningkat satu poin di tahun kedua 
pemerintahan Anies Baswedan yaitu tahun 2019 menjadi 81. 
Selanjutnya, IPM Provinsi DKI Jakata mengalami stagnansi hingga 
tahun 2021. 

Indikator kedua yang dilihat adalah IPG, yaitu indikator yang 
menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM 
Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka 
IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara 
perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka 
IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian 
pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah 
standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 
menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna (BPS, 
2022). 

IPG Provinsi DKI Jakarta pada saat Anies Baswedan menjabat di 
tahun 2017 berada di angka 94,7. Angka ini tidak berubah di satu 
tahun pertama pemerintahan Anies Baswedan, dan baru naik 0,01 
menjadi 94,71 di tahun kedua pemerintahan Anies Baswedan. Pada 
tahun 2020, IPG Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan yang 
cukup drastis menjadi 94,63. Meski demikian, IPG Provinsi DKI 
Jakarta mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 menjadi 
94,84.  Berikut IPG provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 
2021: 

Laporan Utama
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Grafik 2. IPG Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2017 hingga 
2021

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indikator ketiga yang dilihat adalah angka kemiskinan di DKI Jakarta. 
Pada tahun 2017, sebanyak 3,77 persen penduduk DKI Jakarta 
berada di garis kemiskinan. Setelah satu tahun Anies Baswedan 
menjabat, angka kemiskinan di DKI Jakarta menurun menjadi 
3,57 persen. Angka ini terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 
3,47 persen. Namun, ketika terjadi pandemi Coronavirus disease 
(COVID-19) di tahun 2020, angka kemiskinan di DKI Jakarta 
meningkat menjadi 4,53 persen. Angka kemiskinan terus meningkat 
hingga tahun 2021 menjadi 4,72 persen. Berikut dipaparkan angka 
kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022:

Grafik 3. Angka Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dari 
Tahun 2017 hingga 2021

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Laporan Utama
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Indikator keempat yang dilihat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan 
kerja. Serupa dengan tingkat kemiskinan, di awal kepemimpinan, 
Anies Baswedan berhasil menurunkan TPT dari 7,14 persen di 
tahun 2017, menjadi 6,24 persen di tahun 2018 dan 6,22 persen di 
tahun 2019. Meski demikian, akibat Pandemi COVID-19, jumlah 
pengangguran di DKI Jakarta meningkat menjadi 10,95 persen. 
Namun, pemerintah provinsi DKI Jakarta berhasil menurunkan 
angka ini di tahun 2021 menjadi 8,5 persen. Berikut dipaparkan TPT 
di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga tahun 2022:

Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi 
DKI Jakarta dari Tahun 2017 hingga 2021

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan catatan yang telah diuraikan di atas, kinerja pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan biasa-biasa saja. Tidak ada 
peningkatan yang signifikan ketika dipimpin oleh Anies Baswedan. 
Sebagai contoh, IPM tidak meningkat secara signifikan. Begitu pula 
dengan IPG yang cenderung stagnan, bahkan menurun di tahun 
2020. Walaupun terjadi peningkatan di tahun 2021, namun angka 
ini hanya meningkat 0,14 dibandingkan dengan tahun 2017. 

Angka kemiskinan pun menjadi persoalan di DKI Jakarta pada 
masa kepemimpinan Anies Baswedan. Walaupun jumlah penduduk 
miskin di dua tahun pemerintahan Anies Baswedan berhasil sedikit 
diturunkan, namun ketika pandemi COVID-19, angka kemiskinan 
terus melonjak hingga tahun 2021. Meski demikian, kinerja 
pemerintah DKI Jakarta dalam membuka lapangan pekerjaan 
dinilai cukup baik di masa pandemi COVID-19. Walaupun terjadi 
peningkatan TPT yang signifikan di tahun 2020, angka ini berhasil 
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diturunkan 2,45 persen di tahun 2021. Artinya, janji politik Anies 
Baswedan yaitu membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun 
dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga 
untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru, dinilai sudah cukup 
terpenuhi dan perlu untuk dilanjutkan.

Karya Anies Baswedan Selama Menjabat Sebagai Gubernur 
DKI Jakarta

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kinerja pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan 
memang terkesan tidak maksimal. Meski demikian, bukan berarti 
Anies Baswedan tidak menghasilkan sesuatu selama lima tahun 
memimpin. Terdapat beberapa program dan kebijakan yang telah 
berhasil direalisasikan. Pertama, pembangunan Jakarta International 
Stadium (JIS). Stadion yang diharapkan menjadi kebanggaan 
masyarakat DKI Jakarta ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4,5 
triliun. JIS pun diklaim sebagai stadion beratap penuh terbesar di 
Asia Pasifik yang dapat menampung 82 ribu penonton (Detik.com, 
12/10/2022). Dibangunnya JIS merupakan realisasi janji politik 
Anies Baswedan di tahun 2016 yang ingin membangun stadion 
seperti “Old Trafford”, stadion yang berada di Kota Manchester, 
Inggris. 

Karya Anies Baswedan yang kedua adalah digelarnya Formula 
E di DKI Jakarta. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, 
balapan mobil listrik tersebut berhasil terselenggara pada 3-4 Juni 
2022. Anies Baswedan pun mengklaim dengan mengutip data dari 
Institute For Development of Economics dan Finance (INDEF), 
bahwa Formula E membawa dampak positif secara ekonomi yaitu 
mencapai Rp 2,6 triliun (Detik.com, 12/10/2022). Meski demikian, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan 
penyelidikan terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam 
ajang balapan mobil tersebut. 

Karya Anies yang ketiga adalah JakLingko, sebuah program 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengintegrasikan 
transportasi umum di DKI Jakarta. Melalui program ini, Anies 
Baswedan dinobatkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai 
“Bapak Integrasi Transportasi Jakarta” (Detik.com, 12/10/2022). 
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Tidak hanya JIS, Anies Baswedan pun berhasil merelisasikan 
janji politiknya terkait pengadaan rumah DP Rp 0. Meski 
terdapat perubahan dalam proses realisasinya, yaitu yang semula 
diperuntukkan bagi warga miskin lalu berubah menjadi warga 
dengan penghasilan minimal Rp 15 juta, namun program ini tetap 
terealisasi. Dilansir detik.com, hingga September tahun 2022, sudah 
terbangun 2.332 unit hunian dengan skema DP Rp 0 (Detik.com, 
12/10/2022). Perubahan janji politik Anies Baswedan terkait DP Rp 
0 dengan realisasinya, memperlihatkan bahwa sering kali janji politik 
tidak sama dengan pengaplikasiannya. 

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur memang menjadi program 
prioritas Anies Baswedan. Ia pun berhasil merealisasikan beberapa 
pembangunan, seperti pembangunan kampung susun, Jembatan 
Penyebrangan Orang (JPO) yang “instagrammable” atau menjadi 
tempat menarik untuk berfoto, serta pembuatan jalur bagi pesepeda. 

Meski demikian, terdapat kebijakan Anies Baswedan yang 
berhasil terealisasi, namun dianggap belum berhasil menyelesaikan 
persoalan, yaitu pembuatan sumur resapan. Pada dasarnya, ide 
untuk membangun sumur resapan adalah agar air dapat masuk ke 
tanah guna mengatasi persoalan banjir yang ada di DKI Jakarta. 
Namun, pada kenyatannya, tidak semua karakter tanah yang ada di 
DKI Jakarta dapat menyerap air (Detik.com, 12/10/2022). Artinya, 
program ini perlu untuk dievaluasi kembali di era kepemimpinan DKI 
Jakarta selanjutnya.  

Melanjutkan Pekerjaan yang Belum Selesai

Pada 7 Oktober 2022, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi 
Hartono telah secara resmi ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) 
Gubernur DKI Jakarta. Artinya, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 
akan dipimpin oleh Heru Budi Hartono pada tanggal 17 Oktober 
2022. Adanya Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan konsekuensi 
dari pemilihan umum (Pemilu) seretak di tahun 2024 mendatang. 
Tugas utama dari penjabat kepala daerah, dalam konteks ini adalah 
Heru Budi Hartono sebagai pengganti Anies Baswedan adalah agar 
roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta tetap berjalan, sampai 
akhirnya terpilih kepala daerah melalui mekanisme pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) di tahun 2024. Oleh karena itu, mengacu pada 
catatan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2021, 
maka penting bagi Heru Budi Hartono untuk melanjutkan apa yang 
belum diselesaikan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta. 
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Sebagai penyambung kepala daerah, tentu Heru Budi Hartono 
memiliki keterbatasan, misalnya seperti tidak memiliki kewenangan 
untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang 
sebelumnya telah dikeluarkan, membuat kebijakan pemekaran 
daerah, hingga membuat kebijakan yang bertentangan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan, dan program pembangunan 
pemerintah sebelumnya. Namun, kebijakan-kebijakan strategis dan 
pembangunan daerah tetap dapat berjalan karena pejabat kepala 
daerah memiliki kewenangan layaknya kepala daerah definitif. 

Selain itu, tugas penting lainnya yang perlu diemban oleh Heru Budi 
Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta adalah menciptakan 
stabilitas politik dan keamanan yang cenderung rawan bergejolak 
ketika memasuki masa pemilu. Oleh karena itu, Pj kepala daerah, 
termasuk Heru Budi Hartono, harus bebas dari kepentingan politik. 

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta terpilih di tahun 2024 
mendatang juga perlu melakukan banyak terobosan jika melihat 
tidak ada peningkatan yang signifikan di era kepemimpinan Anies 
Baswedan. Selain itu, beberapa program yang dianggap berhasil 
tentu perlu untuk dilanjutkan. Sebaliknya, program yang dianggap 
tidak berhasil, misalnya seperti pembuatan sumur resapan perlu 
untuk dievaluasi kembali dan dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi 
persoalan banjir yang terus terjadi di DKI Jakarta. 

Oleh karena itu, menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang 
akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, penting bagi 
publik untuk melihat dan memilih calon Gubernur DKI Jakarta yang 
memang mengerti persoalan di DKI Jakarta, mampu membuat 
solusi dari persoalan-persoalan tersebut, dan diaplikasikan ke dalam 
program serta janji politik. Selain itu, penting bagi publik untuk 
melihat rekam jejak calon pemimpin di DKI Jakarta yang bersih serta 
berintegritas, dan buka  hanya sekadar popularitas belaka.  

- Ahmad Hidayah  - 

Dari empat variabel 
yang dilihat untuk 
mengukur kinerja 
pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta di masa 
kepemimpinan Anies 
Baswedan, dapat 
dikatakan bahwa 
tidak ada perubahan 
yang signifikan. 
Meski demikian, satu 
hal yang menjadi 
keberhasilan Anies 
Baswedan adalah 
merealisasikan janji 
politik untuk membuka 
lapangan pekerjaan 
baru, walaupun dimasa 
Pandemi COVID-19

Laporan Utama
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Membaca Tren Kemudahan Melakukan Bisnis di Indonesia

Salah satu sektor penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia 
adalah dunia bisnis di mana perputaran uang terjadi di setiap 
detiknya. Sebagaimana siaran pers yang diberikan oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian tahun lalu pada 5 Mei 2021, 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar penting 
dalam perekonomian Indonesia dalam pertahanan melawan pandemi 
coronavirus disease 2019 (Covid-19) (Kemenko Perekonomian, 
5/5/2021). Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya kontribusi 
wirausaha sebagai poros kebangkitan ekonomi Indonesia. 

Dunia usaha berkontribusi lebih dari 50 persen dalam perekonomian 
Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM, mencatat bahwa 
jumlah keseluruhan UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan 
kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 
persen dari keseluruhan (BKPM, 2021). Kontribusi itu juga tidak 
terlepas dari besarnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja 
hingga 97 persen, serta menghimpun sampai 60,4 dari total investasi. 

Pencapaian dunia usaha Indonesia tersebut tidak terlepas dari 
keterpaduan iklim bisnis yang berhasil diciptakan oleh pemangku 
kebijakan meskipun melalui berbagai tantangan. Sinkronisasi jiwa 
wirausaha yang dimiliki masyarakat dengan kebijakan pemerintah 
perlu didukung dengan berbagai instrumen ukuran, sebagaimana 
Bank Dunia telah melakukan pengukuran kemudahan melakukan 
bisnis pada 190 negara di dunia melalui beberapa kriteria.

Bank Dunia memiliki kriteria untuk mengukur kemudahan dalam 
berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Berdasarkan EoDB 
Bank Dunia tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 
190 negara yang disurvei (Kementerian Investasi, 2021). Dari 11 
indikator, terdapat 5 indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia 
masih memiliki ruang besar untuk bisa melakukan perbaikan, yaitu: 
memulai usaha; izin mendirikan bangunan; pendaftaran properti; 
perdagangan lintas batas; dan penegakan hukum kontrak.

Ekonomi
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Namun, berdasarkan pers release yang dipublikasi Bank Dunia pada 
16 September 2021 di Washington, laporan EoDB dihentikan dan 
sedang merumuskan pendekatan baru untuk menilai iklim bisnis 
dan investasi menjadi Business Enabling Environment (BEE). Hal 
tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan dan penyimpangan dalam 
pengukuran EoDB yang dilakukan oleh mantan pejabat Dewan dan 
staf Bank Dunia untuk laporan tahun 2018 dan 2020.

Meskipun demikian, informasi mengenai indikator pengukuran 
kemudahan bisnis dan investasi masih penting digunakan sebagai 
tolok ukur peran swasta dalam berkontribusi di dunia bisnis. 
Tulisan ini akan membahas tentang 5 indikator terendah yang 
dimiliki Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf 
sebelumnya. 

Memulai usaha

Definisi yang disebutkan oleh Bank Dunia, memulai usaha meliputi 
prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum disetor untuk memulai 
perseroan terbatas. Di Indonesia, perizinan berusaha diterbitkan 
oleh sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang 
dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM). Sistem OSS ini telah diluncurkan secara resmi 
oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus 2021. Dengan adanya 
layanan ini, perizinan berusaha terdata dari Pemerintah Daerah 
sampai Pemerintah Pusat.

Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha sebelum 
memulai dan melakukan kegiatan usaha. Syarat tersebut adalah 
memenuhi persyaratan dasar dan/atau Perizinan Usaha Berbasis 
Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Nomor Induk 
Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin. Secara umum, belum 
ada keterangan berapa lama izin yang diterbitkan untuk memulai 
usaha. 

Izin mendirikan bangunan

Aspek ini meliputi prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan 
semua formalitas untuk membangun gudang dan kontrol kualitas 
dan keamanan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 
administratif dan teknis yang berlaku. Umumnya, waktu yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan IMB sebagai syarat memberikan 
usaha adalah 20-21 hari kerja (rumah.com, 25/02/2022). 

Ekonomi
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Pendaftaran Properti 

Pendaftaran properti dalam hal ini dilihat dari prosedur, waktu, dan 
biaya untuk mentransfer properti dan kualitas sistem administrasi 
pertanahan. Prosedur untuk mendaftarkan properti di Jakarta pada 
tahun 2020 terdapat 18 prosedur, sementara di kawasan Asia Pasifik 
rata-rata hanya 14,8 prosedur. 

Dikutip dari rumah.com, pemerintah memiliki program sertifikat 
tanah gratis (PTSL) yang meminimalisir kasus sengketa tanah dan 
lahan. Peraturan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 2 Tahun 2018. Program PTSL terbagi menjadi 6 tahap dan 
pendaftaran langsung melalui kantor Badan Pertanahan Negara 
(BPN). 

Perdagangan Lintas Batas

Indikator perdagangan lintas batas dilihat dari waktu dan biaya 
untuk mengekspor produk keunggulan komparatif dan mengimpor 
suku cadang mobil. Waktu yang dibutuhkan untuk ekspor di 
wilayah Jakarta membutuhkan 51 jam, sedangkan di negara OECD 
berpenghasilan tinggi hanya 12,7 jam. Senada dengan ekspor, untuk 
melakukan impor membutuhkan lebih lama, yaitu 80 jam, sedangkan 
di negara OECD membutuhkan 8,5 jam. 

Penegakan Hukum Kontrak

Indikator penegakan kontrak mengukur waktu dan biaya untuk 
menyelesaikan sengketa komersial melalui pengadilan tingkat 
pertama setempat, dan indeks kualitas proses peradilan. Hal ini 
digunakan untuk mengevaluasi apakah setiap kegiatan ekonomi telah 
mengadopsi serangkaian praktik yang baik untuk mempromosikan 
kualitas dan efisiensi dalam sistem pengadilan. 

Laporan Bank Dunia menyebutkan Indonesia memiliki skor tinggi 
dalam waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
sengketa kontrak, yaitu selama 390 hari. Di sisi lain, Indonesia 
membutuhkan biaya yang tinggi untuk penyelesaian konflik kontrak, 
yaitu 74 persen dari nilai klaim.

Berdasarkan 5 indikator terendah dari indeks kemudahan berusaha 
yang dirilis oleh Bank Dunia tersebut, masih ada harapan bagi iklim 
berusaha di Indonesia untuk dibenahi. Meskipun laporan EoDB 
tersebut dihentikan sementara oleh Bank Dunia, namun indikator 
yang digunakan masih dapat diadopsi sebagai kajian literatur acuan 
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perbaikan karena terdapat banyak informasi bermanfaat dari 
keseluruhan aspek. 

Lebih lanjut, 5 indikator yang dinilai rendah tersebut juga tidak 
sepenuhnya menunjukkan hal yang buruk. Hal ini dikarenakan ada 
6 indikator lainnya seperti mendapatkan listrik, mendapatkan kredit, 
melindungi investor minoritas, membayar pajak, menyelesaikan 
kepailitan, dan menggunakan tenaga kerja, juga tidak sepenuhnya 
memiliki skor yang sempurna. Secara keseluruhan, semua indikator 
membutuhkan evaluasi untuk menambah kondusifitas iklim usaha 
dalam negeri. 

Terutama dalam hal prosedur memulai bisnis, perlu pemangkasan 
dalam waktu penerbitan izin usaha. Meskipun sudah melalui 
OSS dan terdigitalisasi, Kementerian Investasi bersama dengan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan 
perawatan secara berkala dan memastikan infrastruktur yang baik 
bagi masyarakatnya. 

Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melakukan 
pengawasan yang menyeluruh terkait peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terkait dalam rangka memperbaiki iklim 
wirausaha di Indonesia. Selain itu, pemerintah beserta jajarannya, 
pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya juga perlu 
untuk memastikan apakah semua indikator sudah tercakup dalam 
undang-undang yang telah berlaku atau belum, berikut juga dengan 
implementasinya. Hal ini penting untuk meningkatkan jumlah 
pengusaha dan memperluas jangkauan kebebasan ekonomi di 
Indonesia. 

 - Nuri Resti Chayyani -
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Pencapaian Inflasi Indonesia 
Imbas Dinamika Harga BBM

Menjelang akhir tahun 2022 dimana sudah banyak kebijakan 
pemerintah yang telah diaplikasikan. Kebijakan yang dibuat 
tentunya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah 
satu kebijakan yang dirasa cukup merugikan masyarakat adalah 
pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan 
kenaikan harga BBM.

Sebagaimana yang telah diumumkan pemerintah pada Sabtu, 
3 September 2022, harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax 
mengalami penyesuaian. Peraturan tersebut tertuang dalam 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis 
Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak 
Khusus Penugasan. 

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa kenaikan harga Pertalite 
sebesar 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamax 
naik 16 persen (BPS, 2022). Imbas kenaikan harga BBM akibat 
penyesuaian harga global tentunya adalah meningkatnya Indeks 
Harga Konsumen (IHK) dan terjadilah inflasi pada bulan September 
dan merupakan yang tertinggi sepanjang tahun ini. 

Dalam laporan Berita Resmi Statistik milik Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2022, menyebutkan 
bahwa inflasi pada bulan September berada di angka 5,95 persen 
secara year on year. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 
tahun 2015 yang senilai 6,83 persen (BPS, 2022). 

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Agustus, 
IHK mengalami inflasi sebesar 1,17 persen secara month to month 
(mtm). Sebelumnya, pada bulan Agustus IHK mengalami deflasi 
sebesar 0,21 persen. Penyebab utama inflasi yang terjadi pada bulan 
September adalah adanya peningkatan harga kelompok administered 
prices. 

Ekonomi
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Inflasi administered prices merupakan inflasi yang disebabkan oleh 
kebijakan harga yang diatur pemerintah. Seperti halnya pengaturan 
penyesuaian harga BBM pada bulan September dan bahkan harga 
komoditas minyak goreng pada bulan Maret lalu. 

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa inflasi terutama 
bersumber dari peningkatan harga kelompok administered prices, di 
tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food 
(BI, 2022). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK September 
2022 tercatat 5,95 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan 
inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69 persen (yoy). Ke depan, 
tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, akibat dampak lanjutan 
(second round effect) dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bersubsidi, menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, 
dan masih tingginya harga energi dan pangan global. 

Berdasarkan kewilayahan, terdapat perbedaan kondisi IHK bulan 
September pada 90 kota. BPS menyebutkan bahwa 88 dari 90 kota 
mengalami inflasi, dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi 
ada di Kota Bukittinggi (1,87 persen) dan inflasi terendah di Kota 
Merauke (0,07 persen). Sedangkan kota yang mengalami deflasi 
adalah Manokwari (-0,64 persen) dan Kota Timika (-0,59 persen). 
Perbedaan kondisi yang dialami pada berbagai kota disebabkan oleh 
bermacam faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta 
lingkungan.

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM disokong oleh 
beberapa kelompok pengeluaran terutama pada bidang transportasi. 
Kelompok transportasi memiliki andil pada inflasi sebesar 1,08 
persen di bulan September 2022 dibandingkan bulan sebelumnya, 
dan memiliki andil sebesar 1,92 persen dalam inflasi tahunan. 

Sementara itu, komoditas yang dominan dalam andil inflasi adalah 
bensin, angkutan dalam kota, solar, angkutan antar kota, tarif 
kendaraan online. Meskipun demikian, ada kelompok makanan, 
minuman, dan tembakau pada September 2022 yang memberikan 
andil deflasi sebesar 0,08 persen. Komoditas yang dominan 
memberikan andil deflasi diantaranya bawang merah, cabai merah, 
minyak goreng, tomat, cabai rawit, dan ikan segar. 

Penjelasan data dari BPS menunjukkan bahwa komponen harga yang 
diatur pemerintah merupakan pendorong utama inflasi. Apabila 
kebijakan semacam ini tetap dilanjutkan, maka indeks kebebasan 
ekonomi Indonesia akan semakin turun. Lebih lanjut, pemerintah 
perlu melakukan upaya stabilisasi harga dalam negeri dengan cara 
tidak terlalu ikut campur dalam penentuan harga. 

Ekonomi
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Berbagai kondisi tersebut diprakirakan mendorong inflasi tahun 2022 
melebihi batas atas sasaran 3,0±1 persen, dan karenanya diperlukan 
sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi 
permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada 
paruh kedua 2023. 

Penguatan dilakukan dengan cara koordinasi kebijakan dengan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam 
Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui 
peningkatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian 
Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas 
harga dan ketahanan pangan. Hal ini penting, karena belum semua 
wilayah melakukan penyesuaian harga, sehingga kemungkinan besar 
inflasi masih berlangsung pada November 2022.

 - Nuri Resti Chayyani -

Ekonomi

Indeks Harga 
Konsumen (IHK) 
mengalami 
peningkatan pada 
bulan September 
2022 dan terjadilah 
inflasi. Pendorong 
utamanya merupakan 
penyesuaian harga 
BBM pada komponen 
harga diatur 
pemerintah. Untuk 
mengantisipasi 
perlambatan ekonomi 
di bulan November, 
perlu ada penguatan 
koordinasi antara 
Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, 
serta masyarakat.”



Update Indonesia — Volume XVI, No.10 – Oktober 2022 17

Melihat UU PDP Bekerja 
    

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi 
telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Wakil Ketua Komisi 
I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, undang-undang ini 
diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan 
permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia (dpr.go.id, 
20/9/2022). Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi 
(UU PDP) merupakan sebuah produk hukum yang telah diharapkan 
hadir sejak awal pembahasannya pada tahun 2016. Kasus 
pembobolan hingga pencurian data pribadi masyarakat di ruang 
digital menjadi salah satu persoalan dan harus mampu diselesaikan 
dengan kehadiran UU PDP.

Setelah RUU PDP disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI 
dalam Rapat Paripurna tidak serta membuat produk hukum tersebut 
otomatis langsung berlaku. Merujuk pada ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, rancangan 
undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda 
tangan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung 
sejak  disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden. Kemudian, 
Pasal 73 ayat (2) undang-undang a quo menjelaskan bahwa dalam 
hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden 
dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak rancangan 
undang-undang tersebut disetujui bersama, maka produk hukum 
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 

Pengundangan merupakan sebuah proses penempatan peraturan 
perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, 
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita 
Daerah. Oleh karena itu, perlu untuk menunggu dilakukannya 

Hukum
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pengundangan terhadap UU PDP sebelum dapat diimplementasikan 
dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi milik 
masyarakat.

Pasal 4 UU PDP memberikan pengaturan yang spesifik terkait 
dengan klasifikasi dan jenis-jenis data pribadi yang dimaksud oleh 
undang-undang ini. Pengklasifikasian data tersebut dapat dilihat 
melalui tabel berikut ini.

Pemisahan antara data pribadi yang bersifat umum dan spesifik 
nantinya akan berhubungan dengan mekanisme yang akan digunakan 
untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan 
sebuah data yang digunakan oleh pihak ketiga, baik itu oleh 
lembaga negara maupun sektor swasta. Pada bagian data pribadi 
yang bersifat umum, terdapat pengaturan tentang “data pribadi 
yang dikombinasikan untuk mengindentifikasi seseorang” yang pada 
bagian penjelasan UU PDP disebutkan bahwa hal tersebut adalah 
nomor telepon seluler. Hal ini menjadi penting karena tiap individu 
memiliki nomor telepon yang berbeda dan seringkali tersebar 
hingga digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan 
dan phising. Ketentuan tersebut sebenarnya juga dapat ditafsirkan 
kepada beberapa bentuk lain seperti alamat surat elektronik hingga 
akun media sosial karena memenuhi variabel yang dimaksud oleh 
pasal a quo.

Hukum
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Terdapat poin menarik pada data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu 
ketentuan tentang catatan kejahatan. Kita dapat memahami bahwa 
hal tersebut merupakan salah satu data pribadi yang hanya dapat 
disimpan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana 
terpadu di Indonesia. Pertanyaannya, apakah catatan kejahatan 
seorang individu yang disampaikan oleh media massa termasuk 
dalam klasifikasi data pribadi tersebut? Jika iya, maka bisa saja 
seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya meminta 
untuk melakukan penghapusan terhadap catatan kejahatan yang 
terdapat di media massa dengan alasan hendak membersihkan 
namanya. 

Kekhawatiran tersebut menjadi beralasan karena belum adanya 
aturan pelaksana dari UU PDP yang memberikan definisi lebih lanjut 
terkait dengan data spesifik sepeti catatan kejahatan. Hal tersebut 
akan menimbulkan persoalan berupa keterbukaan informasi bagi 
masyarakat untuk mengenal dan mengetahui sepak terjang dari 
seorang peserta dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini akan 
menimbulkan kerancuan apabila catatan kejahatan yang tersebar 
di media massa dapat diminta untuk dihapus oleh pihak yang 
bersangkutan.

Terkait dengan catatan kejahatan, penghapusan data ini bisa saja 
terjadi karena UU PDP memberikan hak kepada pemilik data pribadi 
untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan 
data pribadi miliknya. Oleh karena itu, pada proses penegakan 
hukum terhadap UU PDP harus terdapat garis pemisah yang jelas 
terkait dengan pemaknaan dari catatan kejahatan tersebut.

Selain terkait dengan pemisahan jenis data pribadi dalam undang-
undang a quo, pengaturan lain yang cukup menarik adalah tentang 
pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. 
Setelah perdebatan dan perebutan yang cukup alot antara DPR RI 
dan pemerintah yang membuat terlambatnya pengesahan UU PDP, 
pada akhirnya lembaga tersebut tetap menjadi bagian dari cabang 
kekuasaan eksekutif. Pasal 58 UU PDP menyebutkan bahwa 
lembaga pengawasan data pribadi ditetapkan oleh Presiden dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Lembaga pengawas perlindungan data pribadi akan merumuskan 
dan menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang menjadi 
panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan 
prosesor data pribadi. Lembaga ini juga memiliki tugas untuk 
mengawasi penyelenggaraan data pribadi dan penegakan hukum 
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administrasi terhadap pelanggar UU PDP. Namun, kelemahan posisi 
lembaga ini bisa langsung ditemukan hanya dari posisinya yang 
langsung di bawah Presiden.

Sepanjang tahun 2022 telah terjadi beberapa kasus kebocoran 
data pribadi, seperti yang menimpa Bank Indonesia, IndiHome 
yang merupakan bagian dari Telkom Group, hingga data pelanggan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Febrinandez, 2022). Deretan 
badan, lembaga, dan instansi negara seharusnya telah dapat 
dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak menempatkan lembaga 
pengawas perlindungan data pribadi langsung berada di bawah 
Presiden. Selain rentan mengalami intervensi, lembaga ini juga akan 
mengalami kesulitan dalam menjatuhkan sanksi kepada badan atau 
instansi negara yang melanggar ketentuan dalam UU PDP.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka terdapat tiga rekomendasi 
terkait dengan implementasi dan upaya penegakan hukum atas 
ketentuan yang terdapat di dalam UU PDP. Pertama, harus terdapat 
pemahaman linier terkait dengan pengklasifikasian data pribadi yang 
bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik antar penegak 
hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Hal ini dibutuhkan untuk mencegah 
kesalahan dalam memahami sebuah perkara yang berhubungan 
dengan pelanggaran terhadap data pribadi seseorang.

Kedua, pemerintah harus segera menerbitkan aturan pelaksana 
dalam bentuk peraturan pemerintah agar nantinya para pihak 
yang melakukan penyimpanan hingga pengelolaan data pribadi 
masyarakat memahami batasan yang tidak boleh mereka langgar. 
Peraturan pemerintah ini juga mampu memperjelas bagian kabur 
yang terdapat dalam UU PDP seperti beberapa penjelasan terkait 
jenis-jenis data pribadi.

Ketiga, Presiden harus membentuk lembaga pengawas perlindungan 
data pribadi dengan mengedepankan independensi institusi. Langkah 
awal yang dapat digunakan adalah dengan memilih individu-
individu profesional dan terlepas dari konflik kepentingan untuk 
dapat memimpin lembaga tersebut. Hal ini menjadi penting karena 
lembaga ini tidak hanya akan mengawasi sektor swasta, namun juga 
lembaga dan instansi negara.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -
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Problematika Pergantian Hakim MK oleh DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan 
untuk tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi 
Aswanto yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat 
ini. DPR RI menyatakan sikapnya untuk tidak akan memperpanjang 
masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaganya 
atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim 
konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI, dalam Rapat Paripurna 
DPR ke-7 masa sidang pertama tahun sidang 2022-2023 (kompas.
id, 29/9/2022). Penggantian Aswanto sebagai hakim konstitusi 
menjadi sebuah persoalan hukum dan konstitusi di Indonesia untuk 
saat ini.

MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengujian undang-undang (judicial review) sangat rentan menjadi 
sasaran untuk dilemahkan ketika melakukan pembatalan terhadap 
undang-undang yang telah dibuat bersama antara DPR RI dan 
Presiden. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pengisian jabatan 
sembilan orang hakim konstitusi yang selama ini telah diprediksi 
akan menimbulkan permasalahan independensi lembaga penjaga 
konstitusi ini.

Ketentuan terkait pengisian jabatan hakim konstitusi diatur dalam 
Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Sebagai aturan pelaksana dari ketentuan yang terdapat pada 
konstitusi tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)  menjelaskan bahwa hakim 
konstitusi yang telah diajukan oleh masing-masing lembaga tersebut 
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kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden yang harus 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak 
pengajuan calon diterima oleh presiden. Pada perkembangannya, 
terlihat bahwa proses pengusulan calon hakim konstitusi rentan 
untuk dipolitisasi, bahkan dari ketentuan yang terdapat dalam UU 
MK.

Ketentuan yang terdapat dalam Perubahan Kedua UU MK 
menambahkan syarat dalam proses pengusulan hakim konstitusi. 
Pasal 18A ayat (1) undang-undang a quo memerintahkan agar calon 
hakim konstitusi sebelum ditetapkan oleh Presiden, terlebih dahulu 
harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh 
Panel Ahli. Dalam prosesnya, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau 
Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli 
masing-masing paling banyak tiga kali dari jumlah hakim konstitusi 
yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. 
Kemudian, ketiga lembaga yang berwenang untuk mengusulkan 
calon hakim konstitusi akan memilih sesuai jumlah yang dibutuhkan 
dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh 
Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

Perubahan dalam UU MK sebenarnya telah membuat celah 
persoalan yang akan mereduksi independensi hakim konstitusi. 
Pengusulan melalui tiga lembaga yang menjadi representasi 
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti sebuah 
bom waktu yang dapat meledak dan menghancurkan MK kapan 
saja. Persoalan terkait dengan pergantian Aswanto sebagai 
hakim konstitusi merupakan sebuah pertanda bahwa terdapat 
persoalan terkait proses pengisian jabatan hakim konstitusi saat ini. 
Pergantian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI tersebut 
lebih cenderung menggunakan pendekatan politik dan akan sangat 
dipengaruhi oleh komposisi koalisi fraksi di parlemen.

Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah telah 
membahas surat Komisi III DPR RI itu. Sebanyak lima fraksi 
menyetujui membawa hasil internal Komisi III ke rapat paripurna, 
satu fraksi menyetujui dengan catatan sesuai mekanisme, satu fraksi 
menolak, dan dua fraksi lainnya tidak hadir. Namun, saat dibawa 
ke rapat paripurna, hasil internal Komisi III tersebut mendapatkan 
persetujuan (kompas.id, 29/9/2022). Proses pergantian hakim 
konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI seharusnya meminimalisir 
proses pembahasan secara politis karena tiga orang hakim konstitusi 
yang akan mereka pilih memiliki tugas pokok dan fungsi yang krusial 
dalam menjaga muruah UUD 1945 sebagai staats fundamental norm. 
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Problematika pergantian Aswanto juga diakibatkan oleh masalah 
yang ditimbulkan dari Perubahan Ketiga UU MK.

Penggantian Aswanto ini bermula dari putusan MK terkait dengan 
uji formil dan materiil terhadap Perubahan Ketiga UU MK. Undang-
undang a quo mengubah masa jabatan hakim konstitusi dari sistem 
periodisasi lima tahunan menjadi sistem pensiun hingga usia tujuh 
puluh tahun, dengan catatan maksimal menjabat lima belas tahun. 
Dalam putusannya, MK menyatakan perlu ada konfirmasi dari 
lembaga pengusul terkait dengan keberlanjutan hakim konstitusi 
menjabat sesuai dengan Perubahan Ketiga UU MK. Konfirmasi 
tersebut berupa surat pemberitahuan dari Ketua MK kepada 
lembaga pengusul mengenai kesediaan dari hakim konstitusi 
tertentu bersedia melanjutkan jabatannya. Namun, diduga surat 
ketua MK tersebut dimaknai sebagai permintaan konfirmasi dari 
lembaga pengusul berkenaan status keberlanjutan hakim tersebut 
(kompas.id, 29/9/2022).

Kesalahan dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam 
Perubahan Ketiga UU MK dapat menjadi sebuah perbuatan yang 
melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan baru yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi 
mengakibatkan sebuah kerancuan dan disalahartikan oleh tiga 
lembaga pengusul, mereka menganggap bahwa surat pemberitahuan 
yang diberikan kepada ketua Hakim MK merupakan proses evaluasi 
terhadap hakim yang diusulkan. Hal tersebut mengakibatkan proses 
pengusulan yang sebelumnya telah dilakukan menjadi kehilangan 
arah dan dapat membuat hakim konstitusi yang masih menjabat 
dapat dicopot akibat dari kesalahan dalam memahami Perubahan 
Ketiga UU MK. Oleh karena itu, momentum ini dapat dijadikan 
sebagai titik balik dalam melakukan perubahan terhadap mekanisme 
pemilihan hakim konstitusi di Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 
dapat mengusulkan dilakukannya amandemen UUD 1945 secara 
terbatas hanya melakukan pembahasan terkait dengan ketentuan 
pemilihan hakim konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945. Pemilihan 
hakim MK dapat dilakukan melalui sebuah panitia khusus yang 
bersifat independen dengan beranggotakan perwakilan mantan 
hakim konstitusi terdahulu, akademisi hukum tata negara, 
serta dari Presiden, DPR RI, dan Mahkamah Agung. Melalui 
pembaruan mekanisme pemilihan sembilan hakim konstitusi 
tersebut, diharapkan proses pemilihannya dapat dilakukan secara 
berintegritas, transparan, dan tanpa intervensi kepentingan politik.

 - Hemi Lavour Febrinandez -
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Secara konseptual “politik identitas” (politica of identity) berbeda 
dengan identitas politik (political identity). Identitas politik 
merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek 
di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian 
politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian 
identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai 
sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005).

Ilmuwan politik asal Hungaria, Agnes Heller (1996) mendefinisikan 
politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus 
perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori 
politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (grand narative), 
ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), 
toleransi dan kebebasaan bermain (free play), meskipun kemudian 
ancaman baru muncul. 

Sedangkan menurut ilmuwan berkewarganegaraan Kanada, 
Cressida Heyes (2007), politik identitas adalah tindakan politis 
untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu 
kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, 
baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. 
Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup 
ideologi atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan 
dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik 
mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks 
yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik 
identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau 
kelompok yang terpinggirkan.

Selanjutnya, Francis Fukuyama (2018) menyatakan bahwa isu 
politik identitas telah mendominasi wacana politik dalam beberapa 
tahun terakhir. Lebih jauh, Fukuyama mengatakan bahwa politik 
identitas saling berkaitan dengan populisme. Dimana populisme 
berhubungan dengan polarisasi dramatisasi, dan moralisasi politik. 

Meneropong Penggunaan Politik Identitas pada Pemilu 2024 

Politik
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Di Indonesia, penggunaan politik identitas dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu) terjadi sejak Pemilu 2014, dengan praktik politik identitas 
yang sangat keras dan tajam. Politisasi terhadap suku, agama, 
ras, dan antar golongan (SARA) menjadi salah satu narasi politik 
yang dimainkan oleh para kontestan politik. Bahkan fenomena ini 
juga berlanjut dalam pelaksanaan Pilkada 2017, khususnya di DKI 
Jakarta. Kemudian yang terakhir terjadi pada Pemilu 2019, dimana 
praktik politik identitas tidak kunjung mereda.

Berdasarkan riset Puskapol UI (2019) menunjukkan bahwa dalam 
Pemilu 2019, pertama, konteks kontestasi saat Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 merupakan residu dari tajamnya 
polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama 
Pilpres 2014 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. 
Dengan kata lain, ada semacam dinamika kontestasi dan polarisasi 
yang terus dirawat. Kedua, desain elektoral yang menetapkan 
adanya presidential threshold turut meningkatkan intensitas 
polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang 
munculnya dua kandidat. 

Ketiga, fenomena industri konsultan politik, influencer, dan buzzer 
dalam kampanye digital pasangan calon (Paslon). Selain berperan 
penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten 
kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk 
polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. Kita dapat melihat 
secara nyata setiap isu-isu non-programatik terus direproduksi dan 
diglorifikasi oleh cyber army masing-masing kubu. 

Keempat, keserantakan  Pemilu 2019  menyebabkan  lebih 
dominannya isu pilpres dan meminggirkan perhatian terhadap 
Pemilihan Legislatif (Pileg), baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ 
Kota maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kelima, media 
sebagai sumber informasi publik justru cenderung memiliki preferensi 
terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya.

Selanjutnya, berdasarkan kajian The Indonesian Institute, Center 
for Public Policy Research (TII) (2019) fenomena maraknya 
penggunaan politik identitas juga dikarenakan orientasi partai 
politik yang berkompetisi di Pemilu 2019 masuk dalam kategori 
The Votes-Seeking Party. Artinya partai-partai hanya berorientasi 
untuk merebut suara demi memenangkan pemilu atau setidaknya 
lolos dalam parliamentar threshold 4 persen.   Hal ini dikarenakan 
akibat dari lemahnya pengaruh ideologi dalam arah gerak partai 
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sehingga menyebabkan partai politik semakin pragmatis. Partai 
mengedepankan isu politik identitas guna meraih suara, dibandingkan 
dengan menawarkan program-program yang menjadi turunan dari 
ideologi partai tersebut. 

Penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 menyebabkan 
tajamnya polarisasi di masyarakat hingga berujung terjadinya aksi 
kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.  Peristiwa ini mengindikasikan 
adanya penunggangan oleh pihak tertentu terhadap situasi politik 
pasca Pilpres 2019 yang memunculkan polarisasi akibat dari 
praktik politik identitas yang kebablasan. Lantas bagaimana jelang 
Pemilu 2024? Bagian berikut akan membahas peluang terjadinya 
penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024.

Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja 
memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang 
semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat 
faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang 
belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas 
dalam ruang politik di NKRI. Lalu, sambungnya, ada kecerobohan 
atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam 
berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir 
faktor media (mainstream dan media sosial). Bawaslu memprediksi, 
politik identitas akan dipakai sebagai serangan terhadap parpol atau 
kepentingan politik tertentu pada Pemilu 2024 (bawaslu.go.id, 
30/6/2022). 

Untuk menekan masifnya politik identitas, Bawaslu tengah siapkan 
beberapa strategi. Diantaranya, pendekatan kelompok masyarakat, 
dilakukan dengan menyiapkan buku ceramah enam agama yang 
berhubungan dengan pemilu dan menolak politisasi SARA, 
intellegence media management, dan Indeks Kerawanan Pemilu 
(IKP) (bawaslu.go.id, 30/6/2022).

Prediksi Bawaslu terkait penggunaan politik identitas dalam Pemilu 
2024 direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya 
di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 
tahun 2022. Jokowi menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, 
politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan 
pemilu ini. Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin 
dewasa. Selain itu, konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk 
terus diperkuat (republika.co.id, 16/8/2022).
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Jokowi pun mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan juga tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi 
besar dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat 
persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, ia juga berharap 
adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan 
membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi 
bangsa (republika.co.id, 16/8/2022).

Namun, gejala penggunaan politik identitas muncul di media sosial, 
khususnya Twitter setelah deklarasi pencalonan Anies Baswedan 
oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). ‘Nasdrun’ menjadi istilah 
baru yang dikumandangkan oleh para pendengung kelompok anti 
Anies Baswedan. 

Hal ini kemudian direspon oleh politisi, seperti Arsul Sani dari Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan kekhawatirannya 
hal itu bakal memicu politik identitas yang tidak sehat. Selanjutnya, 
Wakil Ketua Umum (Waketum) Nasdem, Ahmad Ali menganggap 
sebutan itu muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka 
kepada NasDem dan Anies. Ali tak memusingkan munculnya 
sebutan Nasdrun yang berseliweran di media sosial (detik.com, 
10/10/2022).

Gejala politik identitas pun kian meningkat bukan hanya di media 
sosial. Pada September 2022 yang lalu publik diramaikan dengan 
tersebarnya tabloid bernama KBAnewspaper. Sebuah tabloid 
berisi kesuksesan Anies yang tersebar di Kota Malang. Tabloid itu 
dibagikan kepada jemaah Masjid Al Amin, Kota Malang saat salat 
Jumat (cnnindonesia.com, 24/9/2022). Beberapa peristiwa di 
atas menjadi peringatan bagi kita semua bahwa penggunaan politik 
identitas masih akan terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, peluang terjadinya penggunaan politik 
identitas dapat terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024. Hal ini penting untuk diantisipasi sedini mungkin 
oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kembali seperti pada 
Pemilu 2019. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang harus 
dilakukan. 

Pertama, mendorong penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu 
untuk menata peraturan kampanye baik yang bersifat luring maupun 
daring agar secara tegas memberikan sanksi bagi peserta pemilu dan 
pilkada yang terbukti melakukan penggunaan politik identitas dalam 
muatan kampanyenya.
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Kedua, mendorong pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk 
melakukan penegakkan hukum kepada bagi kelompok maupun 
individu yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis politik 
identitas serta melakukan tindakan intoleransi pada masa kampanye 
Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 

Ketiga, mendorong penyelenggara pemilu bekerja sama dengan 
kelompok masyarakat sipil agar memberikan literasi digital kepada 
masyarakat agar dapat memilah informasi yang terkait dengan 
penggunaan politik identitas dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024.

- Arfianto Purbolaksono   -

Peluang terjadinya 
penggunaan politik 
identitas dapat terjadi 
pada penyelenggaraan 
Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024. Hal 
ini penting untuk 
diantisipasi sedini 
mungkin oleh pihak-
pihak terkait sehingga 
tidak terjadi kembali 
seperti pada Pemilu 
2019.
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KDRT dan Upaya Penanganannya

               

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu masalah 
ketimpangan gender yang serius di Indonesia. KDRT dapat 
didefinisikan sebagai tindakan yang membahayakan tubuh, 
kehidupan, kondisi psikologis, atau kebebasan seseorang dalam 
keluarga dengan paksaan (Stewart & Robinson, 1998). Dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT didefinisikan 
sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 

Dalam satu dekade terakhir, jumlah laporan kasus kekerasan 
terhadap perempuan terus meningkat, begitu pula kasus KDRT. Di 
tahun 2021, data dari lembaga layanan, Badan Peradilan Agama 
(Badilag), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa dari total 338.496 
kasus kekerasan terhadap perempuan, 99% diantaranya terjadi 
di ranah personal (Komnas Perempuan, 2022). Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa ranah personal yang diharapkan dapat menjadi 
ruang yang aman bagi perempuan justru menjadi ranah yang paling 
berpotensi terjadi kekerasan.

Sementara, kekerasan terhadap perempuan dapat diibaratkan 
seperti fenomena gunung es. Sangat dimungkinkan bahwa kejadian 
kekerasan yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya 
yang ada di lapangan. Banyak korban kekerasan yang memilih untuk 
tidak  melaporkan kejadian yang menimpanya karena berbagai faktor. 
Realita tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan 
kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk diantaranya 
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KDRT. Selain itu, upaya penanganan KDRT di Indonesia juga masih 
dihadapkan dengan berbagai tantangan. 

Jenis, Penyebab, dan Akibat

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, beberapa jenis 
kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah rumah tangga 
diantaranya kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap 
anak perempuan (KTAP), kekerasan oleh pelaku lainnya dalam 
relasi personal lainnya pada lingkup rumah tangga (KDRT-RP lain), 
dan kekerasan terhadap pekerja rumag tangga (PRT). Dari beberapa 
jenis KDRT tersebut, berdasar pengaduan yang diterima oleh 
Komnas Perempuan, kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah 
rumah tangga adalah KTI, selanjutnya disusul oleh KTAP, KDRT-RP 
lain, dan PRT. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis, 
seksual, fisik, dan ekonomi. Bahkan banyak diantara korban yang 
mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

Menurut Alimi dan Nurwati (2021), KDRT disebabkan oleh 
beberapa faktor. Pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak 
seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki menempatkan 
laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih 
tinggi dibanding perempuan atau istri. Sehingga, saat perempuan 
menikah, ia dianggap sebagai properti milik suaminya. Kondisi 
tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami 
menganggap dirinya memiliki kuasa yang lebih terhadap istrinya.

Kedua, adanya ketergantungan ekonomi istri kepada suami yang 
juga merupakan salah satu buah dari budaya patriarki. Masih banyak 
orang yang beranggapan bahwa seorang istri memang seharusnya 
bergantung pada suami. Fenomena tersebut membuat banyak 
perempuan atau istri tidak berdaya secara ekonomi. Adanya kondisi 
tersebut membuat sebagian perempuan yang mengalami KDRT 
memilih untuk diam karena ketidakberdayaannya. 

Ketiga, laki-laki atau patriarch seringkali menjadikan kekerasan 
sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Budaya patriarki 
memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan 
oleh laki-laki. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat 
memenuhi harapan suami tanpa melakukan perlawanan karena 
ketidakberdayaannya. 

KDRT menyebabkan berbagai masalah bagi korban dan saksi, 
seperti munculnya gangguan kesehatan mental (depresi, cemas, 
stres), kesehatan, dan penurunan kualitas hidup (Almis et al., 2020). 
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KDRT dapat mengganggu perkembangan mental anak pada jangka 
panjang. Anak yang menyaksikan kejadian KDRT dapat menderita 
beberapa gangguan perilaku dan emosi. Mereka juga berpotensi 
untuk menjadi korban atau menjadi pelaku kekerasan di kemudian 
hari. 

Studi yang dilakukan oleh Nugraha (2019) menunjukkan bahwa 
pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan tahap perkembangan, 
insting seksual, dan tekanan psikologi memiliki dampak positif 
terhadap berkembangnya perilaku negatif karena seseorang pernah 
menjadi korban tindak kekerasan. Oleh sebab itu, jika korban maupun 
saksi KDRT tidak mendapat pertolongan serius, dimungkinkan 
bahwa di masa depan pihak-pihak tersebut dapat menjadi pelaku 
atau korban kekerasan kembali.

Upaya Penanganan 

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 
KDRT, masih mengalami berbagai hambatan. Tidak semua korban 
mau melaporkan KDRT yang terjadi padanya karena berbagai alasan 
seperti alasan personal, keluarga, sosial, maupun budaya. Dalam 
Wakela et al., (2020) dan Komnas Perempuan (2022) disebutkan 
bahwa salah satu tantangan penanganan kasus KDRT dikarenakan 
terbatasnya perspektif aparat penegak hukum (APH) terkait 
kesetaraan gender. Perspektif kesetaraan gender yang dimiliki APH 
berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan kepada korban. 
Korban akan menjadi enggan melaporkan dan memproses kekerasan 
yang terjadi pada mereka jika pelayanan yang diberikan oleh APH 
tidak maksimal. 

Hambatan lainnya adalah adanya keterbatasan jumlah sumber daya 
pada lembaga layanan, minimnya fasilitas rumah aman, minimnya 
anggaran, serta minimnya akses pada teknologi dan informasi 
(Komas Perempuan, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah 
pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. 
Namun, terbatasnya jumlah sumber daya yang terdapat di lembaga 
layanan dan minimnya anggaran membuat kasus-kasus belum 
ditangani dengan maksimal. Ditambah lagi, minimnya akses pada 
teknologi dan informasi membuat banyak korban tidak mengetahui/
tidak memiliki akses untuk melaporkan kekerasan yang terjadi 
padanya. 

Karena berbagai hambatan tersebut, dari total kasus kekerasan 
terhadap perempuan yang terjadi, hanya 15% kasus yang memiliki 
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informasi terkait penanganan/penyelesaiannnya. Dari 15% kasus 
tersebut, 12% diselesaikan secara hukum dan 3% diselesaikan 
dengan cara non hukum. Sementara, sebagian besar kasus (85%) 
tidak terinformasi bagaimana penyelesaian kasusnya (Komnas 
Perempuan, 2022). 

Salah satu aturan yang selama ini banyak digunakan untuk 
menangani kasus KDRT adalah UU PKDRT. Sejauh ini, hambatan 
utama implementasi UU tersebut adalah status pernikahan korban 
(kawin tidak tercatat). Tingginya hambatan akibat perkawinan 
tidak tercatat menunjukkan interpretasi APH tentang cakupan 
perkawinan hanya berada dalam lingkup perkawinan yang tercatat 
saja. Sehingga KDRT yang terjadi dalam perkawinan yang belum 
tercatat tidak dapat ditangani. Padahal, dalam UU PKDRT tidak 
disebutkan bahwa perkawinan haruslah sebagai perkawinan 
tercatat. 

Kabar baiknya, pertengahan April 2022 lalu, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dapat menjadi salah satu payung 
hukum penanganan kekerasan terhadap perempuan. Menurut 
Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, UU TPKS 
menjadi salah satu aturan yang dapat menguatkan UU PKDRT, 
sebab salah satu bentuk KDRT adalah kekerasan seksual. UU TPKS 
bukan hanya melindungi korban kekerasan seksual di ranah KDRT, 
namun juga di ranah publik. Salah satu contoh kasus kekerasan yang 
telah dijerat menggunakan UU TPKS salah satunya kasus perkosaan 
yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak perempuannya, yang 
terjadi di Kota Batu. 

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan 
oleh para pemangku kepentingan. Pertama, dibutuhkan penguatan 
pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP3A) perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat, media, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk 
menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender di masyarakat. Dengan 
internalisasi nilai tersebut, harapannya akar dari masalah kekerasan 
terhadap perempuan, yakni budaya patriarki, dapat memudar 
perlahan-lahan.
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Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan aparat 
penegak hukum lainnya perlu mengedepankan perspektif kesetaraan 
gender dalam menindak kasus kekerasan terhadap perempuan. 
Ketiga, Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) perlu meningkatkan anggaran bagi upaya pencegahan 
dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk 
KDRT. Banyaknya laporan kasus kekerasan saat ini belum diimbangi 
dengan ketercukupan sumber daya di lembaga layanan, jumlah 
rumah aman, dan sarana teknologi yang mendukung penanganan 
kasus. Dengan ditingkatkannya anggaran penanganan kekerasan, 
harapannya faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi.

Keempat, Komnas Perempuan, organisasi masyarakat sipil, think 
tank, akademisi, dan pemangku kepentingan lain terkait perlu terus 
mengawal upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan 
yang tertuang dalam berbagai landasan hukum, termasuk dalam 
UU PKDRT dan UU TPKS.

 - Nisaaul Muthiah  -

Tidak ada seorangpun 
yang pantas mendapat 
tindak kekerasan, 
termasuk perempuan. 
Upaya hukum, sosial, 
ekonomi, dan kultural 
harus ditegakkan agar 
tindakan tersebut 
dapat dicegah dan 
dihapuskan
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Permasalahan Guru Indonesia sesuai Indikator SDGs

               

Guru memiliki peran mendasar dalam perbaikan kualitas pendidikan 
(Stern, 1996). Studi yang dilakukan oleh Goldhaber (2016) 
menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh yang lebih 
kuat pada prestasi anak dibanding faktor lain seperti fasilitas belajar 
dan kurikulum sekolah. Sayangnya, kebanyakan guru di Indonesia 
masih memiliki kompetensi yang rendah, baik itu kompetensi 
pedagogi maupun profesional (Bank Dunia, 2020). Maka dari itu, 
diperlukan upaya yang lebih dari berbagai pemangku kepentingan 
untuk meningkatkan kualitas guru.

Selain menjadi fokus nasional, perbaikan kualitas guru juga menjadi 
perhatian global. Dalam target pembangunan berkelanjutan/
sustainable development goals (SDGs) poin 4.c tertulis bahwa di 
tahun 2030, seluruh negara harus mampu meningkatkan jumlah 
guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional 
untuk pelatihan guru di negara berkembang.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 
keberhasilan target 4.c SDGs. Pertama, jumlah guru dengan 
kualifikasi minimum yang dipersyaratkan (menurut tingkat 
pendidikan). Kedua, rasio antara jumlah murid dengan jumlah guru 
yang terlatih berdasar tingkat pendidikan. Ketiga, persentase guru 
yang terkualifikasi berdasar standar nasional menurut tingkat dan 
jenis pendidikan. Keempat, rata-rata gaji guru dibanding profesi lain 
dengan kualifikasi yang sebanding, Kelima, jumlah pengurangan 
orang yang berprofesi guru menurut tingkat pendidikan. Keenam, 
persentase guru yang mendapat pelatihan dalam dua belas bulan 
terakhir. 

Jika indikator-indikator tersebut dicerminkan dengan kondisi di 
Indonesia, pada indikator pertama dan ketiga, di Indonesia masih 
terdapat guru yang kualifikasi akademiknya di bawah standar 
pendidikan minimum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) 
diamanatkan bahwa setiap guru wajib memperoleh kualifikasi 
akademik minimal program sarjana atau diploma empat. Di 
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Indonesia, pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah guru yang berada di 
bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) yang belum memenuhi kualifikasi tersebut 
masih sekitar 129579 (4,3 persen) dari total guru.

Pada indikator kedua, pada aspek rasio perbandingan jumlah guru dan 
siswa, hal tersebut juga masih menjadi masalah serius di Indonesia. 
Di Papua misalnya. Menurut akademisi Universitas Papua, Agus 
Sumule, jumlah guru di Papua masih kurang dan persebarannya 
tidak merata. Ketersediaan guru di wilayah yang mayoritas diduduki 
oleh Orang Asli Papua (OAP) jauh lebih sedikit dibanding wilayah 
yang mayoritas penduduknya bukan OAP. Menurutnya, kekurangan 
guru di Papua mencapai 30.000 guru (jubi.co.id, 31/12/2021).

Pada indikator keempat, gaji juga masih menjadi masalah krusial yang 
dihadapi guru di Indonesia, utamanya guru Pegawai Pemerintah 
Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. Di Bandar Lampung, pada 
akhir September 2022 lalu, banyak guru PPPK yang mengaku 
belum mendapat gaji selama sembilan bulan sejak Desember 2021 
(kompas.com, 27/09/2022). Kondisi tersebut bukan hanya terjadi 
di Lampung saja, namun juga di berbagai daerah lain. Minimnya gaji 
guru tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana pendidikan. 
Masalah administrasi pemerintah juga menjadi salah satu penyebab 
persoalan ini. Misalnya ketidaksesuaian antara waktu penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan keluarnya 
surat keputusan (SK) pengangkatan guru PPPK. Penyebab lainnya 
adalah tidak adanya standar pengupahan yang jelas bagi guru 
honorer. 

Kelima, terdapat penurunan jumlah guru di Indonesia. Misalnya 
antara tahun ajaran 2014/2015 hingga 2018/2019, jumlah guru 
yang mulanya sebanyak 3.748.997 menurun menjadi 2.936.893 
(Kemendikbudristek dalam lokadata, 2019). Penurunan jumlah guru 
tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh minimnya dukungan 
pengembangan karir bagi guru. 

Indikator selanjutnya, terkait pelatihan yang diterima oleh guru, 
hasil studi Alifia dan Pramana (2021) menunjukkan bahwa wadah 
pengembangan kapasitas guru di Indonesia masih sangat minim. 
Guru tidak memiliki kesempatan untuk membahas masalah 
pengajaran untuk merespon tantangan yang ada di ruang kelas. 
Sebagai solusinya, guru harus berinisiatif sendiri untuk berdiskusi 
dengan guru senior atau kepala sekolah.
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Sebetulnya, pemerintah memiliki beberapan program untuk 
mendukung pengembangan profesi guru seperti Kelompok Kerja 
Guru (KKG), Pengembangan Keprofeseisan Berkelanjutan (PKB), 
sertifikasi, dan Program Guru Penggerak (PGP). Sayangnya, program-
program tersebut belum berjalan dengan efektif. Keberadaan KKG 
dipandang terlalu kaku dan monoton untuk memenuhi kebutuhan 
pada masa awal karier seorang guru (Alifia dan Pramana, 2021). 
Sementara PKB hanya berfungsi sebagai formalitas administrasi 
dibanding menjadi ruang belajar dan peningkatan kompetensi. 

Lebih lanjut, banyak pihak mempertanyakan efektivitas pelaksanaan 
program sertifikasi guru. Selain ketidakjelasan dalam proses 
pelaksanaannya, kompetensi guru pasca sertifikasi masih dianggap 
kurang menunjang kinerja guru dalam mengajar (Indasari, 2013). 
Begitu pula dengan PGP. Studi yang dilakukan Muthiah (2021) 
menunjukkan bahwa PGP masih belum inklusif untuk semua guru. 

PGP masih mencakup sekitar satu persen dari total guru yang ada di 
Indonesia. Program tersebut belum mencakup guru di semua daerah 
dan terkesan bias kota. Pasalnya, hanya guru yang lolos seleksi yang 
mampu mengikuti program tersebut. PGP juga dilakukan secara 
daring. Langkah tersebut cenderung tidak mengafirmasi guru-guru 
yang tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti PGP dan juga guru 
yang memiliki keterbatasan gawai dan internet. 

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, berikut beberapa langkah yang dapat 
dilakukkan. Pertama, Kemendikbudristek, Kementerian Agama 
(Kemenag), dan lembaga pendidikan swasta perlu memastikan agar 
guru memenuhi kualifikasi minimum yang dipersyaratkan dalam UU 
Guru dan Dosen. 

Kedua, Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan perlu bekerja 
sama untuk memenuhi kekurangan jumlah guru di beberapa daerah. 
Jaminan pengembangan karir dan pemberian insentif yang cukup 
juga diperlukan untuk menarik minat guru mengajar di daerah-
daerah terpencil. 

Ketiga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendikbudristek, 
Kemenag, dan dinas terkait perlu berkoordinasi untuk menemukan 
titik terang dari masalah seretnya gaji guru PPPK dan honorer. 
Kemenkeu perlu meningkatkan anggaran fungsi pendidikan di 
tingkat pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 
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masing-masing daerah juga perlu memprioritaskan peningkatan 
anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen sesuai dengan amanat 
konstitusi. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 
dengan Kemendikbudristek dan Kemenag perlu membahas regulasi 
yang mengatur mengenai standar upah bagi guru honorer. Dengan 
demikian, diharapkan agar masalah ketersendatan gaji guru PPPK 
dan honorer dapat mendekati titik terang.

Terakhir, Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemangku kepentingan 
lain terkait perlu mengembangkan wadah pengembangan kapasitas 
yang inklusif bagi semua guru. Beberapa wadah pengembangan yang 
sudah ada perlu dievaluasi agar dapat berfungsi dengan maksimal. 
Pemberian sertifikasi dan tunjangan profesi guru juga seharusnya 
disertai dengan peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar.

 - Nisaaul Muthiah  -

Sosial

Diperlukan usaha 
yang lebih keras 
dari semua pihak 
untuk meningkatkan 
kapasitas guru. 
Pemerintah perlu 
menyediakan wadah 
pengembangan 
kapasitas profesional 
yang efektif dan iklusif. 
Anggaran fungsi 
pendidikan di tingkat 
pusat dan daerah 
perlu ditingkatkan 
untuk menjadi salah 
satu solusi dari 
ketersendatan gaji 
guru PPPK. Selain 
itu, dibutuhkan pula 
pengaturan mengenai 
standar gaji guru 
honorer agar mereka 
dapat bekerja dengan 
maksimal.
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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 
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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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