
Hukum
Memahami Akar Permasalahan Korupsi 

Melihat Peluang dalam Momentum KTT G20 

Penyelesaian Kasus dan Permasalahan UU ITE melalui Restorative Justice 

Politik
DPR RI Belum Memprioritaskan Isu Perempuan di Tahun 2022 

Melihat Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 

Ekonomi
Dinamika Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau                

 Laporan Utama: 
31 Tahun Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan: Pencapaian dan Tantangan

Mencari Sosok yang Tepat untuk Calon Wakil Presiden 

Stop Perkawinan Anak: Jangan Lagi Korbankan Masa Depan Mereka 

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Volume XVI, No.11– November,Desember 2022
ISSN   1979-1984



KATA PENGANTAR  ................................................... 1

LAPORAN UTAMA

31 Tahun Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan: Pencapaian dan Tantangan 3

EKONOMI

Dinamika Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau ............... 10
Melihat Peluang dalam Momentum KTT G20 ..................... 14

HUKUM

Memahami Akar Permasalahan Korupsi .............................. 17
Penyelesaian Kasus dan Permasalahan UU ITE 

melalui Restorative Justice ................................................. 21

POLITIK

DPR RI Belum Memprioritaskan Isu Perempuan di Tahun 2022  25
Melihat Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu

dan Pilkada Serentak 2024 ................................................... 28
Mencari Sosok yang Tepat untuk Calon Wakil Presiden  .......... 32

PROFIL INSTITUSI ...................................................... 37

PROGRAM RISET  ....................................................... 39
SURVEI BIDANG POLITIK .......................................... 43
EVALUASI KEGIATAN ................................................ 44

DAFTAR ISI

ISSN  1979-1984



DISKUSI PUBLIK .......................................................... 45
FASILITASI DAN ADVOKASI ...................................... 46

Tim Penulis :  
Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ahmad Hidayah, Hemi Lavour  Febrinandez, Nuri Resti Chayyani,                  
Nisaaul Muthiah.  Editor: Adinda Tenriangke Muchtar                                                                                                           



Update Indonesia — Volume XVI, No.11 – November,Desember 2022 1

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan 
utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for 
Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus 
dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu 
dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang dinamika 
peningkatan tarif cukai hasil tembakau. Penetapan tarif CHT untuk rokok 
sebesar 10 persen tahun 2023 dan 2024 memiliki banyak dinamika pro 
dan kontra. Selanjutnya, kami membahas tentang Presidensi Indonesia 
dalam G20. Presidensi Indonesia pada G20 membuka banyak peluang yang 
dapat meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia di tengah proses 
pemulihan dan ancaman krisis.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang korupsi yang 
merupakan salah satu contoh tindak pidana yang tidak bisa untuk 
didefinisikan karena akan mempersempit pemaknaannya dalam proses 
penegakkan hukum. Selanjutnya, kami membahas tentang penyelesaian 
kasus dan permasalahan UU ITE melalui restorative justice.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang DPR RI hanya 
mengesahkan satu dari empat RUU yang dirasa penting untuk melindungi 
perempuan di tahun 2022. Untuk itu, DPR RI perlu untuk segera membahas 
dan mengesahkan tiga RUU yang dianggap prioritas untuk melindungi 
perempuan. Selanjutnya, kami membahas tentang pembentukan badan ad 
hoc untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, kami mengulas 
tentang sejumlah nama yang muncul sebagai calon wakil presiden dengan 
elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei beberapa lembaga.

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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31 Tahun Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan: Pencapaian dan Tantangan

Tahun ini kita menginjak tahun ke-31 Kampanye 16 Hari Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang 
diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership 
Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya 
sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh 
dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan (unwomen.org, n.d.). 

Untuk mendukung inisiatif tersebut, United Nations melalui United 
Nations Secretary-General’s UNiTE by 2030 to End Violence 
against Women campaign (UNiTE campaign) menargetkan 
berakhirnya segala jenis kekerasan pada perempuan dan anak 
perempuan pada tahun 2030. Upaya tersebut dilakukan dengan 
meningkatkan kesadaran publik, advokasi, serta memperkuat 
pengetahuan dan inovasi. Selain itu, penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan juga menjadi target 
kelima sustainable development goals (SDGs). Beberapa hal tersebut 
menunjukkan komitmen global dalam menghapuskan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan.

Di Indonesia, kampanye 16 HAKTP telah diinisiasi oleh Komisi 
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) sejak tahun 2001 dengan melibatkan berbagai pihak 
seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi pengada 
layanan, akademisi, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang 
tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengalanisis lebih lanjut 
mengenai situasi fenomena kekerasan terhadap perempuan (KtP) 
terkini di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan untuk melihat lebih jauh 
mengenai pencapaian dan tantangan dalam upaya menghapuskan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. 

Laporan Utama
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Situasi Terkini

Berdasar data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan Badan 
Peradilan Agama, secara umum terdapat peningkatan jumlah 
pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan antara tahun 
2012 hingga 2021. Terlihat dalam Grafik 1 bahwa dari rentang waktu 
tersebut, jumlah laporan kasus sempat menurun di tahun 2016 dan 
2020. Namun, penurunan laporan di tahun 2020 dapat dianggap 
kurang menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya, sebab 
kondisi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) membuat 
tingkat pengembalian formulir pendataan dari mitra kepada Komnas 
Perempuan hanya 16%. 

Grafik 1. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap 
Perempuan Tahun 2012-2021

 

Sumber: Komnas Perempuan, 2022.

Peningkatan jumlah laporan yang ada tiap tahunnya pun dapat 
dilihat dari dua sisi. Apakah kenaikan tingkat laporan yang ada 
menggambarkan kenaikan kasus kekerasan yang ada di masyarakat, 
atau kenaikan laporan yang ada menggambarkan bahwa semakin 
banyak perempuan yang berani melaporkan kejadian kekerasan 
yang mereka alami atau saksikan. Itulah mengapa kasus kekerasan 
terhadap perempuan diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Hal 
ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu berapa jumlah pasti 
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lapangan. 
Namun, satu prinsip yang harus kita pegang adalah tidak ada 
seorangpun manusia, termasuk perempuan dan anak perempuan 
yang pantas mendapat kekerasan berbasis gender. 

Laporan Utama
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Dari total 338.496 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di 
tahun 2021, 99% kasus terjadi di ranah personal, 0,89% di ranah 
publik, dan 0,01% di ranah negara. KtP di ranah personal paling 
banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan 
dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan 
(KTAP), dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP). Sementara, 
jika melihat kasus yang sudah terjadi, KtP di ranah publik terjadi 
di berbagai tempat, seperti di ruang siber, tempat tinggal, tempat 
kerja, lingkungan pendidikan, fasilitas medis, dan lain sebagainya. 
KtP tersebut didominasi oleh kekerasan fisik (30%), psikis (29%), 
dan seksual (29%). Jenis kekerasan yang paling sedikit terjadi adalah 
kekerasan ekonomi (12%) (Komnas Perempuan, 2022). 

Melihat data di atas, dapat diketahui bahwa penanganan KtP masih 
perlu menjadi perhatian bersama, mengingat banyaknya dampak 
negatif yang terjadi akibat tindakan tersebut. Korban dan saksi 
tindak kekerasan dapat mengalami gangguan kesehatan mental, 
gangguan kesehatan, penurunan kualitas hidup, dan secara tidak 
langsung berhubungan dengan terhambatnya proses pembangunan 
berkelanjutan suatu negara.

Pencapaian

Di tengah terus meningkatknya jumlah kekerasan terhadap 
perempuan, berbagai kalangan yang sadar gender tidak berhenti 
untuk melakukan berbagai upaya penghapusan tindak tersebut. 
Salah satunya melalui Kampanye 16 HAKTP yang telah disebutkan 
sub bab sebelumnya. Berkat berbagai upaya tersebut, pada bulan 
April 2022 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kekerasan seksual selama ini 
menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi, baik di 
ruang publik maupun ruang privat.

UU TPKS memberikan definisi kekerasan seksual yang lebih 
komprehensif, yang belum diatur dalam undang-undang yang ada 
sebelumnya, misalnya terkait penyebutan pemaksaan perkawinan 
dan kekerasan berbasis elektronik/di ruang siber. UU TPKS 
juga memayungi tindak kekerasan seksual yang dilakukan di luar 
pernikahan. Sebelum adanya UU TPKS, tindak kekerasan biasanya 
ditangani dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Namun, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks 
yang terbatas, sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang 
mandeg dalam proses penanganannya. 

Laporan Utama
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Laporan Utama

Selain konteks kekerasan seksual yang lebih luas, UU TPKS 
juga mengatur soal pencegahan tindak kekerasan seksual dan 
pemenuhan hak korban, termasuk pemulihan, yang sebelumnya 
tidak diatur dalam undang-undang lain. Lebih lanjut, UU TPKS 
juga mendorong diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan bagi 
aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga 
layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk 
meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan 
tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian pemahaman tersebut 
penting untuk mendorong proses penanganan kekerasan seksual 
yang lebih berperspektif gender dan berpihak pada korban.

Kemajuan lain dalam upaya penghapusan KtP adalah ditekennya 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 
PPKS) pada 31 Agustus 2021 lalu. Aturan tersebut penting untuk 
menghapuskan tindak KtP di ruang publik, yakni di lingkungan 
pendidikan yang selama ini menjadi salah satu tempat rawan 
terjadinya kekerasan. 

Permendikbud PPKS mengatur mengenai Satuan Tugas Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas) sebagai bagian dari 
perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan 
penanganan kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Walau 
hingga saat ini belum semua perguruan tinggi membentuk satgas, 
namun beberapa waktu semenjak dirilisnya aturan tersebut, laporan 
tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi mulai bermunculan, 
sebab korban yang sebelumnya tidak memiliki keberanian akibat 
tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagi mereka, kini mulai 
berani melapor. 

Selain Permendikbud PPKS, pada 5 Oktober 2022 lalu, Kementerian 
Agama (Kemenag) juga merilis Peraturan Menteri Agama Nomor 
73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Permenag 
PPKS). Langkah yang patut diapresiasi sebab aturan tersebut 
menguatkan upaya penghapusan KtP di lingkungan pendidikan 
berbasis agama yang masih banyak terjadi, baik itu dalam 
Permendikbud PPKS maupun Permenag PPKS, keduanya sudah 
mengatur mulai dari pencegahan tindak kekerasan hingga pada 
pemulihan korban. Kedepannya, diharapkan agar kedua aturan 
tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal agar lingkungan 
pendidikan menjadi ruang publik yang aman dari tindak KtP.
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Hambatan

Dari total KtP yang terjadi, hanya 15% kasus yang memiliki 
informasi terkait penanganan/penyelesaiannya. Sementara, 
85% kasus tidak terinformasi bagaimana penyelesaian kasusnya 
(Komnas Perempuan, 2022). Kondisi tersebut terjadi karena masih 
banyaknya hambatan dalam proses penanganan KtP. 

Beberapa hambatan penyelesaian KtP diantaranya karena 
banyaknya korban yang mencabut pengaduan, kurangnya alat 
bukti, perspektif gender aparat penegak hukum yang terbatas, 
keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses pada teknologi 
informasi, akses pada lembaga layanan, keterbatasan fasilitas rumah 
aman, dan keterbatasan anggaran (Komnas Perempuan, 2022). Dari 
120 lembaga layanan, terdapat 14 yang belum memiliki komputer. 
Dari jumlah yang sama, hanya 59 lembaga layanan yang memiliki 
fasilitas ruang khusus konseling, dan hanya 32 lembaga yang memiliki 
fasilitas rumah aman. Di tengah meningkatnya laporan jumlah KtP, 
keterbatasan yang ada dikhawatirkan dapat menyebabkan stagnasi 
pada proses penanganan kasus.

Keterbatasan teknologi informasi bukan hanya menjadi hambatan 
bagi lembaga layanan saja, namun juga masyarakat. Saat ini masih 
banyak masyarakat yang belum mengetahui ke mana mereka 
harus melapor jika menjadi korban/saksi tindak KtP. Misalnya saja 
pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Walaupun 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(UU PKDRT) sudah disahkan sejak tahun 2004, namun masih 
banyak masyarakat yang tidak terinformasi akan keberadaan aturan 
tersebut. Akibatnya, tidak semua korban/saksi melaporkan tindak 
KtP yang dialami/diketahuinya. 

Berbicara soal KDRT, salah satu hambatan terbesar penanganannya 
adalah karena status perkawinan yang tidak tercatat. Jika KDRT 
tersebut termasuk dalam jenis kekerasan seksual, saat ini UU TPKS 
dapat menjadi solusi dari hambatan penanganan tersebut. Namun, 
jika jenis KDRT yang dilakukan termasuk dalam kekerasan fisik, 
psikis, dan ekonomi, maka hambatan akibat status perkawinan yang 
tidak tercatat masih dapat terjadi. 

Lebih lanjut, banyaknya kasus KDRT yang terhambat 
penanganannya karena status perkawinan yang tidak tercatat 
sebenarnya menunjukkan terbatasnya perspektif aparat penegak 
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hukum. Pasalnya, dalam UU PKDRT tidak tertulis bahwa ruang 
lingkup rumah tangga yang diatur dalam undang-undang tersebut 
hanya terbatas pada perkawinan yang tercatat saja.

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait. Pertama, agar UU 
TPKS lekas dapat diimplementasikan dengan maksimal, presiden, 
kementerian, dan lembaga negara terkait perlu segera membuat 
peraturan pelaksanaan dari UU tersebut. Misalnya, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 
membuat ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penanganan, 
perlindungan, dan pemulihan korban, dan lain sebagainya.

Kedua, Kemendikbudristek dan Kemenag perlu melakukan 
pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait penegakan 
implementasi Permendikbud PPKS, Permenag PPKS, dan 
Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 
Pendidikan. Selain itu, sanksi yang sesuai perlu diberikan bagi 
perguruan tinggi atau satuan pendidikan yang tidak melakukan 
upaya pencegahan dan penanganan KtP di lingkungan pendidikan. 

Ketiga, Kementerian keuangan perlu meningkatkan alokasi anggaran 
untuk pencegahan dan penanganan KtP, termasuk peningkatan 
anggaran pada lembaga layanan di semua provinsi di Indonesia. 
Minimnya anggaran dapat menyebabkan stagnasi dalam proses 
penanganan kasus. Dukungan peningkatan anggaran juga dapat 
membantu menyelesaikan permasalan lain seperti keterbatasan 
akses pada teknologi.

Keempat, masyarakat sipil, akademisi, Kementerian PPPA, dan Dinas 
PPPA perlu terus menggencarkan proses edukasi terkait kesetaraan 
gender di semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, 
aparat penegak hukum, pemerintah, dan pihak lainnya. Salah satu 
proses edukasi yang perlu terus didorong yakni melalui Kampanye 
16 HAKTP. 

Masyarakat yang sadar gender akan lebih memiliki kesadaran 
untuk melakukan pencegahan dan lebih mengetahui langkah yang 
perlu dilakukan jika mereka menjadi korban/saksi TkP. Sementara, 
dengan pemerintah dan aparat penegak hukum yang sadar gender, 
kebijakan-kebijakan suatu negara dan proses implementasinya pun 



Update Indonesia — Volume XVI, No.11 – November,Desember 2022 8

akan dibuat dan dijalankan dengan sadar gender pula.

 - Nisaaul Muthiah  - 

Menginjak 31 
tahun Kampanye 16 
HAKTP, beberapa 
pencapaian dalam 
upaya penghapusan 
kekerasan terhadap 
perempuan di 
Indonesia telah 
terwujud. Misalnya, 
saat ini kita telah 
memiliki payung 
hukum yang lebih 
komprehensif dalam 
pencegahan dan 
penanganan tindakan 
tersebut. Namun, 
berbagai hambatan 
seperti keterbatasan 
sumber daya, 
anggaran, teknologi, 
perspektif gender, 
dan lain sebagainya 
masih membuat proses 
penanganan kekerasan 
mengalami stagnasi.

Laporan Utama
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Dinamika Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai hasil 
tembakau (CHT) untuk rokok rata-rata sebesar 10 persen pada 
tahun 2023 dan 2024. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri 
Mulyani, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat untuk rokok saat 
ini ada di peringkat dua setelah beras. Sri Mulyani juga menyebutkan 
kebijakan tersebut untuk menurunkan prevalensi merokok sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2020-2024 menjadi 8,7 persen. (Kemenkeu, 
4/11/2022). Hal tersebut disinyalir akan memberikan dampak baru 
terhadap produktivitas sumber daya manusia di kemudian hari dan 
peningkatan penerimaan negara dari sisi cukai.

Peningkatan tarif CHT sudah direncanakan pemerintah sejak 
akhir tahun 2021 lalu. Langkah ini merupakan hasil pertimbangan 
dari maraknya dampak dari rokok yang sebagian besar di bidang 
kesehatan. Mayoritas anggaran negara digunakan untuk membiayai 
kesehatan yang diakibatkan oleh rokok seperti penyakit paru-paru. 

Setidaknya, terdapat tiga pertimbangan utama bagi pemerintah 
dalam perhitungan tarif CHT pada tahun depan yaitu sisi penerimaan 
negara, pengelolaan pekerjaan petani, dan sisi kesehatan (bisnis.
com, 25/10/2022). Hasil pertimbangan ketiganya akan diberikan 
pada presiden sebagai acuan dalam pengambilan keputusan 
kebijakan tarif cukai. 

Pada aspek penerimaan negara, CHT termasuk dalam penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP). Adapun target penerimaan cukai 
pemerintah tahun 2023 ditetapkan senilai Rp245,45 triliun. Dan 
CHT diharapkan akan berkontribusi sekitar 57,6 persen dari PNBP 
total pada tahun 2023 yaitu Rp426,3 triliun.

Pertimbangan kedua yaitu terkait pengelolaan industri hasil 
tembakau, baik dari segi produksi hingga dari petani tembakau. Dari 
segi pengelolaan, terdapat banyak lapisan pertimbangan terutama 
karena ada perbedaan industri. 

Ekonomi
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Dalam industri pengolahan tembakau, terbagi menjadi 2 yaitu 
industri padat modal dan padat karya. Industri padat modal 
mengutamakan mesin dan tentunya memiliki produktivitas rokok 
yang tinggi. Sedangkan industri padat karya produktivitas rokoknya 
secara manual sehingga membutuhkan tenaga manusia yang tentu 
jumlah produksinya tidak sebanyak yang menggunakan mesin. 

Contohnya beberapa tahun terakhir, ada pengembangan rokok 
elektrik dan sejenisnya yang semakin diminati. Hal tersebut yang 
membuat pemerintah memberlakukan pertimbangan dalam hal 
pengenaan CHT. Biasanya, pemerintah akan menjaga tarif  cukai 
untuk kategori industri padat karya di tahun 2023 karena hal industri 
tersebut yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertimbangan ketiga yaitu sisi kesehatan. Sebagaimana yang 
telah disebutkan pada awal tulisan bahwa peningkatan CHT 
merupakan upaya penurunan prevalensi merokok terutama pada 
anak. Prevalensi perokok anak terus naik setiap tahunnya, pada 
2013 prevalensi perokok anak mencapai 7,20 persen, kemudian naik 
menjadi 8,80 persen tahun 2016, 9,1 persen tahun 2018, 10,7 persen 
tahun 2019. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan 
meningkat hingga 16 persen di tahun 2030 (Kemkes, 29/07/2022). 
Peningkatan cukai rokok tentunya akan meningkatkan harga rokok 
sehingga tidak akan terjangkau bagi anak-anak. Meskipun demikian, 
tentunya pertimbangan kenaikan cukai tersebut akan berdampak 
pada dunia petani tembakau.

Dampaknya pada Petani Tembakau

Peningkatan tarif CHT tentunya mendapat penlakan dari Asosiasi 
Petani Tembakau Indonesia (APTI). Pernyataan dari Ketua APTI, 
Soeseno, menyebutkan bahwa kebijakan peningkatan CHT akan 
membuat petani semakin menderita dan tidak sejahtera. Belum lagi 
ditambah dengan musim yang tidak mendukung dalam pertanian 
tembakau. 

Senada dengan pernyataan ketua APTI, Wakil Ketua Komisi 
IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
Emanuel Melkiades, mengatakan bahwa perekonomian Indonesia 
baik nasional maupun daerah masih terpuruk sehingga banyak 
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka 
dari itu, Emanuel berharap kebijakan yang diterapkan tentunya 
perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Ekonomi
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Peran Industri Tembakau terhadap Perekonomian

Pada tahun 2020, industri hasil tembakau berkontribusi terhadap 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10,11 
persen. Pencapaian penerimaan cukai di tahun 2020 mencapai 
Rp205,68 triliun dimana Rp170,24 triliun merupakan dari cukai 
hasil tembakau (bisnis.com, 1/12/2021). Angka tersebut tentunya 
mengalami kenaikan di tahun 2022.

Konsumsi rokok menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua 
setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi 
protein seperti telur dan ayam. Untuk masyarakat miskin perkotaan 
mencapai 12,21 persen dan masyarakat miskin pedesaan mencapai 
11,63 persen (Kemenkeu, 4/11/2022). Peningkatan CHT akan 
membuat harga rokok akan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat 
miskin dan akan menurunkan konsumsinya terhadap rokok. 

Pada sisi ketenagakerjaan, industri rokok termasuk ke dalam sektor 
dengan serapan tenaga kerja yang tinggi. Kementerian Perindustrian 
menyebutkan bahwa total tenaga kerja pada industri rokok pada 
tahun 2019 sebanyak 5,98 juta orang dengan rincian 4,28 juta orang 
di sektor manufaktur, dan 1,7 juta di sektor perkebunan (katadata, 
31/10/2022). Peningkatan CHT tentunya akan berdampak negatif 
pada ketenagakerjaan Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, penetapan tarif CHT untuk rokok 
sebesar 10 persen tahun 2023 dan 2024 memiliki banyak dinamika 
pro dan kontra. Meski demikian, pemerintah berhak untuk 
memberikan kewenangan dalam mengupayakan target RPJMN 
tahun 2020-2024 yang tentunya perlu dipertimbangan dari berbagai 
perhitungan baik kesehatan, industri, maupun penerimaan negara. 

Niat baik pemerintah untuk mengupayakan penurunan prevalensi 
merokok hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi makro tahun 
2023 dengan memperkirakan kondisi saat ini. Daya beli masyarakat 
belum seutuhnya kembali pulih dan masih perlu di jaga. Sehingga, 
inflasi yang disebabkan oleh konsumsi rokok perlu dikendalikan oleh 
Bank Indonesia. 

Kemudian, Kementerian Perindustrian perlu mengendalikan 
perusahaan pengolah hasil tembakau yang memiliki kemungkinan 
untuk gulung tikar. Hal ini untuk mengantisipasi PHK besar-besaran 
yang memberikan dampak pada perekonomian tahun 2023. 

Ekonomi
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Lebih lanjut, Kementerian Pertanian juga perlu mengupayakan agar 
lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Hal ini dapat berupa 
pemberian fasilitas kepada petani tembakau apabila ingin berganti 
komoditas tanam yang lebih menjanjikan dari tembakau sehingga 
lebih tahan terhadap perubahan iklim. 

 - Nuri Resti Chayyani -
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Melihat Peluang dalam Momentum KTT G20

Indonesia telah mengemban jabatan Presidensi Group of Twenty 
(G20) selama satu tahun sejak bulan Desember 2021. Sebagai 
Presidensi, tentunya Indonesia harus mampu melihat dan menakar 
peluang momentum yang dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek di setiap 
pertemuan. Contoh peluang jangka panjang adalah investasi dan 
kerja sama serta promosi produk usaha mikro kecil (UKM), dan 
jangka pendeknya adalah penerimaan negara melalui pariwisata. 
Tulisan ini bertujuan untuk menyingkap lebih lanjut beberapa 
peluang dapat diperoleh Indonesia dalam menjadi Presidensi selama 
G20 berlangsung. 

Angin Segar G20

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara 
utama dan 1 lembaga Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih 
dari 60 persen populasi dunia, 75 persen perdagangan global, dan 
80 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Negara anggota 
terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, 
Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, 
Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, 
dan Uni Eropa (Kemenkeu, 2022). Adanya KTT G20 di Indonesia, 
semestinya menghasilkan kesepakatan seputar permasalahan 
demografi, perdagangan internasional, dan kontribusi PDB. 

Terdapat beberapa rangkaian acara yang telah diselenggarakan 
selama satu tahun ini dengan berbagai jenis pertemuan dengan 
melibatkan semua sektor. Ada tiga jenis pertemuan yaitu pertemuan 
tingkat menteri dan deputi keuangan, pertemuan para ahli pada isu-
isu spesifik, dan puncaknya adalah rapat tingkat presiden negara-
negara anggota G20. 

Dari negara yang merupakan pendominasi PDB dunia, hasil 
kesepakatan yang kemungkinan besar dapat diperoleh adalah 
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bagaimana agar menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap tumbuh 
dan masih dalam prediksi di tengah ketidakpastian yang disebabkan 
oleh invasi Rusia-Ukraina. Hal ini juga agar dapat mengurangi 
sentimen resesi global yang semakin mendekat. Sebagaimana 
sejarah G20 yang telah menyelesaikan krisis global tahun 2008, 
kebijakan pajak, penanganan pandemi, dan lainnya.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang stabil, G20 
memiliki agenda prioritas yaitu pembahasan pemulihan ekonomi di 
negara berkembang yang merupakan efek limpahan oleh kebijakan 
di negara maju. Seperti kebijakan lockdown karena peningkatan 
kasus Covid-19 di China akan mempengaruhi negara lain karena 
adanya ketergantungan. 

Kemudian, terkait perdagangan internasional yang terjadi, anggota 
KTT G20 harus saling percaya satu sama lain untuk menjaga neraca 
perdagangan dengan saling memenuhi kebutuhan di negaranya. 
Dapat juga berupa kejelasan mengenai prosedur investasi antar 
anggota G20. Pada kesepakatan dari jalur keuangan, G20 sudah 
menyepakati sistem pembayaran di era digital. Hal ini diketahui 
dengan pembahasan standar pembayaran lintas batas negara dan 
prinsip-prinsip pengembangannya (BI, 2022). 

Terakhir, karena G20 juga terdiri dari negara yang berpopulasi 
terbanyak, maka isu sosial ekonomi juga harus bertukar informasi 
satu sama lain tentang mengatasi masalah ketenagakerjaan, 
pendidikan, dan pemerataan. Hal ini penting untuk meningkatkan 
produktivitas dan kualitas negara secara jangka panjang. 

Adapun manfaat yang bisa didapat Indonesia melalui KTT G20 
Indonesia adalah terkait peningkatan investasi dalam semua sektor 
industri. Terutama dalam implementasi green economy. Investasi 
di sektor green economy contohnya efisiensi sumber daya alam 
dan penerapan ekonomi sirkular, penggunaan energi baru dan 
terbarukan seperti biofuel, biomassa, dan Refuse Derived Fuel 
(RDF). Dalam menjalankan investasinya tentu perlu perhitungan 
analisis biaya-manfaat yang jelas mengenai apa saja yang ditawarkan 
oleh Indonesia. Kemudian dari segi prosedurnya juga perlu kejelasan 
seperti regulasi/payung hukumnya. 

Karena Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah 
penduduk yang tinggi, Indonesia harus bisa mengambil peluang 
dalam peningkatan penggunaan kendaraan yang berbasis energi 
terbarukan. Hal ini juga akan ada kaitannya juga dengan penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia.

Ekonomi
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Momentum yang bisa dioptimalkan Indonesia sebagai Presidensi 
G20 dalam rangka mendorong perekonomian nasional ke depan 
ada banyak sehingga perlu maksimal pemanfaatannya. Presidensi 
G20 dapat dijadikan ajang pembuktian kepada petinggi negara lain 
bahwa Indonesia memiliki resiliensi yang kuat terhadap krisis.

Lebih lanjut, G20 adalah kesempatan yang baik untuk kenaikan 
kelas UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas 
penyumbang pemulihan ekonomi akibat pandemi adalah UKM, 
penyerap ketenagakerjaan terbanyak juga dari sektor UKM. 
Sehingga, KTT G20 adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan 
produk dalam negeri. Dengan demikian, ekspor akan meningkat 
dan lebih bersaing dengan produk mancanegara. Selain UKM, 
sektor pariwisata juga akan mendapatkan imbas momentum KTT 
G20. Peserta/delegasi dari masing-masing negara dapat difasilitasi 
untuk merasakan langsung pengalaman wisata alam Indonesia. 
Dari pengalaman tersebut, tentunya pemerintah daerah dan pusat 
dapat mengevaluasi apakah wisata alam sudah maksimal dalam hal 
pelayanan dan fasilitas, karena hal ini terkait dengan peningkatan 
pendapatan asli daerah.

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan setelah 
usainya jabatan Presidensi G20. Pertama, Presiden Joko Widodo 
perlu membuat tim khusus untuk memantau apakah kesepakatan 
yang didapatkan selama pertemuan telah dilaksanakan dengan baik 
serta mengidentifikasi kendalanya. Hal ini juga menjadi pembelajaran 
untuk Presidensi di negara selanjutnya. 

Kedua, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian 
Investasi/BKPM perlu memperhatikan kembali prosedur dan payung 
hukum dalam berinvestasi yang kemungkinan akan terjadi. Dapat 
berupa melakukan analisis risiko mendalam dan direpresentasikan 
dengan angka. Peningkatan investasi akan meningkatkan 
produktivitas jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.  

 - Nuri Resti Chayyani -
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Memahami Akar Permasalahan Korupsi 
    

Pada suatu simposium pengajaran anti-korupsi di perguruan 
tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 
Nations) di Vienna, Austria, 11-13 Agustus 2014, dengan ragu 
dan terbata-bata Herry Priyono bertanya mengenai satu perkara 
yang selama ini membingungkan. Mengapa dalam dokumen yang 
dilihat sebagai “satu-satunya instrumen hukum anti-korupsi yang 
secara universal mengikat” tidak ditemukan definisi korupsi? Nama 
dokumen itu adalah United Nations Convention Against Corruption 
(2004). Narasumber dari United Nations Office of Drugs and Crime 
(UNODC), divisi dalam PBB yang menangani urusan korupsi 
dan anti-korupsi, menjawab bahwa hal itu memang menjadi satu 
kelemahan besar, tetapi hukum memang hanya bisa mengurusi 
serta mengatur terkait dengan “perbuatan”, sedangkan kata 
“korupsi” adalah satu konsep besar yang memayungi (umbrella 
concept) perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai sebuah tindakan 
koruptif. Sejak itu, konsep payung in memburu benak bagaikan teka-
teki (Priyono, 2018).

Definisi korupsi memang menjadi salah satu akar persoalan dalam 
proses penegakan hukum di pelbagai negara. Pengaturan hukum yang 
tergambar dari nomenklatur tiap pasal dalam peraturan perundang-
undangan seharusnya bersifat konkret, tidak multitafsir, dan mampu 
untuk diterapkan dalam sebuah tindak pidana tertentu. Namun, 
ketika tidak terdapat kesatuan pemahaman akibat perbedaan definisi 
dari korupsi, maka akan sulit untuk dapat melakukan penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi secara radikal.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston (2007), dua otoritas 
dalam studi korupsi, membuat tiga kategori definisi yang diajukan 
Oxford English Dictionary, definisi yang telah disusun tersebut 
ternyata masih mencerminkan keluasan arti korupsi, yaitu:

1. Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, 
terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran 
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bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan 
kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk.

2. Definisi moral: Penyelewengan atau penghancuran integritas 
dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; 
keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama 
dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; 
proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; 
kemerosotan atau kebusukan moral; kebejatan.

3. Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asal, misalnya 
penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya; situasi 
penjungkirbalikan.

Tiga definisi tentang korupsi yang disusun oleh Arnold dan Micheal 
pada dasarnya masih bersifat universal dan akan sulit untuk 
diterapkan pada suatu tindak pidana tertentu. Contohnya pada 
bagian definisi moral yang hanya mendefinisikan korupsi sebatas 
penyelewengan, suap, praktik curang, hingga kebusukan moral dan 
kebijakan. Terlalu luasnya definisi ini akan membuat masyarakat 
untuk dapat memahami perbuatan yang dilarang dan merupakan 
sebuah praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 
perihal hubungan hukum antar masyarakat dengan masyarakat, dan 
masyarakat dengan pemerintah.

Ketiadaan definisi yang jelas tentang perihal yang disebut dengan 
“korupsi” membuat banyak ahli dan pakar hukum untuk lebih 
cenderung memaknai korupsi berdasarkan pada tindakan atau 
perbuatannya. Sederhananya, cara yang dapat digunakan yakni 
berangkat dari aneka perbuatan yang secara paradigmatik disebut 
sebagai korupsi. Daftar di bawah ini dapat dijadikan sebagai contoh 
untuk memahami bentuk tindakan koruptif secara universal 
(Priyono, 2018):

Tabel 1. Bentuk Tindakan Koruptif
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Tabel di atas mungkin terkesan sederhana dan hanya memberikan 
gambaran umum terkait dengan definisi korupsi yang mungkin 
sudah dipahami oleh masyarakat. Namun, hal ini perlu penulis 
lakukan karena pada faktanya, tidak terdapat satupun peraturan 
perundang-undangan yang mendefinisikan tentang “korupsi” di 
Indonesia. Beberapa produk legislasi juga hanya mengelompokan 
bentuk atau jenis dari tindak pidana korupsi. Seperti pada Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang merumuskan korupsi ke dalam 30 bentuk atau 
jenis.

Pasal-pasal pada undang-undang a quo menerangkan secara 
terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana 
karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi 
tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) 
Kerugian keuangan negara; 2) Suap-menyuap; 3) Penggelapan 
dalam jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan curang; 6) Benturan 
kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi. Melalui 
pengelompokan ini, sebenarnya tidak dibutuhkan lagi definisi dari 
korupsi ketika regulasi hukumnya benar-benar dijalankan dengan 
baik. Namun persoalannya, masih banyak masyarakat dan penegak 
hukum yang belum memiliki pemahaman baik dalam membedakan 
perbuatan biasa dan perbuatan hukum yang termasuk ke dalam 
tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia harus menyusun sebuah aksi bersama agar mampu untuk 
memberikan pendidikan anti korupsi yang baik kepada masyarakat. 
Hal tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap tindak pidana korupsi tanpa harus memahami 
tentang definisi dari perbuatan tersebut. Cukup dengan memahami 
bentuknya, dan berusaha untuk menghindarinya.

 - Hemi Lavour Febrinandez  -
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Penyelesaian Kasus dan Permasalahan UU ITE
 melalui Restorative Justice

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) Willy Aditya mengatakan perubahan 
kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dibahas usai Rancangan 
Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) 
disahkan. Willy menyebut kendala pembahasan revisi UU ITE 
lantaran adanya masalah prosedur. Dia menjelaskan bahwa 
pembahasan RUU hanya bisa dilakukan satu per satu, sehingga tidak 
bisa dilakukan pembahasan RUU berbeda dalam waktu bersamaan 
(antaranews.com, 24/3/2022). Namun, ketika RUU PDP telah 
disahkan pada 17 Oktober 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), 
belum terdapat tanda-tanda UU ITE akan segera dibahas.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus 
membenarkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat 
presiden terkait Perubahan Kedua UU ITE, tapi pembahasan 
tak kunjung dilakukan karena masih terdapat rancangan undang-
undang lain yang lebih diprioritaskan (kompas.id, 1/11/2022). Tidak 
konsistennya DPR RI dalam memenuhi komitmennya untuk segera 
melakukan perubahan kedua terhadap undang-undang a quo 
akan berimplikasi pada kemungkinan bertambahnya korban akibat 
penggunaan pasal-pasal multitafsir yang terdapat di dalam UU ITE. 

Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network 
(SAFEnet), selama tahun 2013-2021 terdapat 393 orang yang 
dituntut dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU ITE. 
Berdasarkan pemantauan dan pendampingan SAFEnet sepanjang 
2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban 
kriminalisasi. Jumlah ini menurun hampir separuh dari jumlah korban 
pada tahun sebelumnya sebanyak 84 orang korban (katadata.co.id, 
18/7/2022). Penurunan angka korban ini sebenarnya tidak dapat 
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dijadikan sebagai tolok ukur bahwa UU ITE bukan lagi menjadi 
ancaman bagi kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital. 

SAFEnet menjelaskan bahwa latar belakang korban rekayasa perkara 
dengan menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2021 berasal dari 
kalangan aktivis mencapai 10 orang atau 26,3% dari total korban. 
Lalu ada 8 orang (21,1%) korban kekerasan dan pendampingnya 
yang dituntut dengan UU ITE, serta 7 orang (18,4%) berasal dari 
kalangan warga. Korban lainnya berasal dari kalangan jurnalis, 
akademisi, mahasiswa, buruh, politisi, dan organisasi masyarakat. 
Selain membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat di ruang 
digital, para korban pasal karet yang terdapat di dalam UU ITE ini 
juga harus bersiap untuk menerima hukuman pemenjaraan. Padahal 
telah terdapat beberapa langkah lain yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan kasus terkait dengan UU ITE, salah satunya dengan 
menggunakan restorative justice.

Penggunaan restorative justice dalam mengatasi persoalan tingginya 
angka korban pasal multitafsir telah diakomodir melalui Surat Edaran 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/2/11/2021 
tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang 
Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Melalui surat 
edaran tersebut, Kapolri memerintahkan jajarannya agar penyidik 
memegang prinsip bahwa upaya pemidanaan menjadi jalan terakhir 
dalam penegakan hukum (ultimum remidium) dan mengedepankan 
restorative justice dalam penyelesaian perkara terkait dengan UU 
ITE. Kepolisian juga mendorong agar sebelum berkas diajukan ke 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika pelapor tetap ingin melanjutkan 
perkaranya ke pengadilan, maka kembali dibuka ruang untuk 
melakukan mediasi. 

Pada dasarnya, restorative justice menekankan pada upaya untuk 
mendorong pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang telah 
dilakukannya kepada korban tanpa harus mendapatkan hukuman 
pemenjaraan. Pihak yang harus paling diperhatikan adalah korban 
karena ia secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut 
dan menderita kerugian karena hal tersebut. Restorative justice 
berupaya untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sebuah 
kasus dengan cara mempertemukan pelaku dan korban kejahatan 
untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna 
memulihkan permasalahan yang terjadi (restitutio in integrum). 
Selain antara korban dan pelaku, komunitas masyarakat juga akan 
berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian 
masalah dengan menitikberatkan pada pemulihan atau perbaikan 
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akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak harus ditebus dengan 
cara mengurungnya di dalam penjara, namun dia harus mencari 
cara untuk dapat memulihkan keadaan yang dialami oleh korban 
dan masyarakat akibat dari perbuatannya.

Penggunaan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan 
kasus terkait pasal multitafsir dalam UU ITE seharusnya sudah bisa 
menekan angka korban. Namun, terdapat disharmonisasi peraturan 
internal kelembagaan antara Kepolisian dengan Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Bapidum MA). 
Ketika Kapolri mengeluarkan surat edaran yang khusus untuk 
mengatur restorative justice dalam lingkup penegakan hukum UU 
ITE, Surat Kebutusan Dirjen Bapidum MA Nomor 691/DJU/
SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman 
Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum 
mengatur hal yang berbeda. Surat keputusan a quo menjelaskan 
bahwa restorative justice dapat diterapkan untuk:

1. Tindak pidana ringan berkenaan dengan Pasal 364, 373, 379, 
384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 
(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak 
pidana pengulangan.

2. Perkara anak. 

3. Perkara yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan 
dengan hukum.

4. Perkara narkotika.

Tidak harmoninya dua peraturan internal di dua lembaga penegak 
hukum—yaitu kepolisian dan pengadilan—dapat menimbulkan 
persoalan, terutama dalam usaha untuk menyelesaikan kasus yang 
menggunakan pasal multitafsir dalam UU ITE dengan menggunakan 
restorative justice. Selagi proses legislasi Perubahan Kedua UU ITE 
belum dilakukan oleh DPR RI, maka terdapat beberapa langkah 
yang dapat dilakukan untuk mencegah upaya pemidanaan atas 
kritik, pendapat, dan ekspresi masyarakat di ruang digital.

Pertama, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui MA perlu 
membuat peraturan internal di masing-masing kelembagaan terkait 
dengan penggunaan restorative justice dalam menyelesaikan kasus 
yang menggunakan pasal multitafsir UU ITE. Hal ini dibutuhkan 
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agar dalam tiap tahap sistem peradilan pidana terpadu (integrated 
criminal justice system) tetap dilakukan upaya damai antar para pihak 
agar tidak berakhir pada pemenjaraan.

Kedua, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui MA perlu 
untuk memberikan sosialisasi kepada jajarannya agar mampu 
memahami tentang surat edaran yang telah dibuat. Langkah ini 
menjadi krusial agar para penegak hukum memiliki pemahaman 
yang baik agar tidak menggunakan paradigma retributive justice 
yang hanya fokus untuk memberikan penghukuman kepada pelaku 
dan mengabaikan hak korban serta masyarakat sebagai pihak yang 
dirugikan akibat terjadinya sebuah tindak pidana.

 - Hemi Lavour Febrinandez -

Restorative justice 
menjadi salah satu 
langkah prefentif yang 
dapat diambil dan 
diaplikasikan oleh 
penegak hukum dalam 
mengatasi tingginya 
angke pemidanaan 
dengan menggunakan 
UU ITE.
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Pada Update Indonesia edisi XV Nomor 11 tahun 2021, Hidayah 
(2021) menjelaskan bahwa sekiranya terdapat empat rancangan 
undang-undang (RUU) terkait perempuan yang perlu untuk segera 
disahkan di tahun 2022. Dari keempat RUU tersebut, saat ini hanya 
ada satu RUU telah yang disahkan menjadi undang-undang, yaitu 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

Dalam UU TPKS ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu 
untuk diapresiasi. Pertama, UU TPKS memasukkan sembilan bentuk 
tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-
fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan 
sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis 
elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan 
seksual. 

Kedua, UU TPKS mengatur mengenai pemberian izin kepada 
lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk ikut berperan 
dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan 
seksual. Ketiga, adanya ketentuan yang melarang pelaku kekerasan 
seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama 
berlangsungnya proses hukum. Keempat, undang-undang ini juga 
mengatur ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, 
ahli dan pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban 
dalam mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan. 

Meski UU TPKS telah disahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) saat ini masih memiliki tiga RUU lainnya yang perlu 
untuk segera dibahas dan disahkan terkait perlindungan terhadap 
perempuan. Pertama, Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah 
Tangga (RUU PPRT). Selain dikarenakan RUU ini sudah ada sejak 
tahun 2004, jumlah pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami 
kekerasan dalam berbagai bentuk juga terus bertambah. Tak jarang, 
pekerja rumah tangga mengalami kekerasan berlapis yang berujung 

DPR RI Belum Memprioritaskan Isu Perempuan di Tahun 2022  
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pada kematian. Kasus kekerasan terhadap PRT yang mayoritas 
perempuan hanyalah satu dari berbagai permasalahan yang dialami 
oleh PRT. Masih banyak permasalahan lainnya, seperti upah yang 
tidak dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak manusiawi, dan beban 
kerja yang sangat berat (Komnas Perempuan, 2021).

RUU kedua yang perlu untuk segera dibahas dan disahkan adalah 
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 
KIA). Urgensi dari RUU ini adalah melihat tingginya angka Angka 
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) serta tingginya 
stunting di Indonesia. Selain itu, mengutip pernyataan dari Puan 
Maharani, Ketua DPR RI, bahwa RUU KIA akan memberikan 
jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang 
kurang mampu (dpr.go.id, 12/07/2022). 

Lebih lanjut, mengutip dari Indonesia Report 2022 dengan judul 
“Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia 
dan Aspek Penting yang Perlu dimasukkan dalam RUU KIA”, 
dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu diatur 
dalam RUU KIA. Pertama, pengaturan soal upaya untuk mencukupi 
kebutuhan makanan yang bergizi seimbang. Kedua, pemberian 
bantuan sosial yang ditujukan untuk mencapai pemenuhan gizi 
ibu dan anak. Ketiga, edukasi mengenai pola makan yang sehat. 
Keempat, edukasi mengenai fungsi dan kesehatan reproduksi pada 
masyarakat. Kelima, edukasi mengenai pencegahan perkawinan 
anak. Keenam, edukasi dan dukungan fasilitas untuk menjalankan 
program ASI eksklusif. Ketujuh, pengaturan soal kualitas pelayanan 
kesehatan. Kedelapan, pengaturan mengenai perbaikan kualitas 
WASH. Kesembilan, pengaturan soal edukasi mengenai pola asuh 
bagi orang tua (Muthiah, 2022). 

Meski demikian, RUU KIA sempat menimbulkan pro dan kontra 
di masyarakat, yaitu terkait pemberian cuti melahirkan. Dalam 
RUU KIA, cuti melahirkan bagi ibu bekerja selama enam bulan, 
cuti melahirkan bagi ayah yaitu sebesar 40 hari. Perbedaan yang 
mencolok antara cuti melahirkan bagi ibu dan ayah ini yang menjadi 
perdebatan, dimana terdapat argumen yang mengatakan bahwa 
hal tersebut mendiskriminasi dan dianggap mempersulit perempuan 
pencari kerja. Pasalnya, perusahaan nantinya akan lebih memilih 
memperkerjakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena 
perbedaan cuti melahirkan yang terlalu jauh. 

Selanjutnya, RUU Ketiga yang belum disahkan oleh DPR RI 
adalah RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pada tahun 2000, 
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Presiden Abdurahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
dalam Pembangunan (Inpres PUG). Melalui Inpres ini, diharapkan 
pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender 
sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 
hingga evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Selanjutnya, 
untuk memperkuat payung hukum PUG, maka pada tahun 2006 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA) menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Pengarusutamaan Gender. 

Namun, prinsip ini dirasa masih belum maksimal. Misalnya, dari 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) 
menjelaskan bahwa masih minimnya kehadiran Aparatur Sipil 
Negara (ASN) perempuan pada posisi struktural, terutama Jabatan 
Pimpinan Tinggi (JPT) (CWI, 2021). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa DPR RI 
masih belum memprioritaskan isu perempuan di tahun 2022. 
Pasalnya, hanya ada satu dari empat RUU terkait perlindungan 
terhadap perempuan yang disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu, 
penting bagi DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan tiga 
RUU yang dianggap prioritas untuk melindungi perempuan. 

- Ahmad Hidayah   -
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Melihat Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 

dan Pilkada Serentak 2024

               

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 17 
November 2022 mengumumkan untuk merekrut anggota badan ad 
hoc di tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) dan 
tingkat kelurahan (Panitia Pemungutan Suara/PPS). Rekrutmen 
PPK dilakukan pada pada tanggal 20 November hingga 16 Desember 
2022. Sedangkan PPS sejak 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 
2023 (kompas.com, 17/11). 

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan 
Harahap, mengatakan bahwa jumlah anggota PPK yang akan 
direkrut mencapai 36.330 orang untuk 7.266 kecamatan se-
Indonesia. Sementara itu, jumlah anggota PPS yang akan direkrut 
mencapai 251.295 orang untuk 83.765 desa/kelurahan se-Indonesia. 
Kemudian, tidak ada lagi batasan bahwa calon anggota PPK dan 
PPS pernah menjabat posisi tersebut selama dua kali, sebagaimana 
dalam aturan Pemilu 2019 (kompas.com, 17/11). 

Rekrutmen PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, 
serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 
tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat penting untuk 
diperhatikan. Pasalnya, seperti yang tercantum dalam Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan 
dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan Walikota dan Wakil Walikota, PPK dan PPS serta KPPS 
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Perbedaan dengan Pemilu 2019

Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU melakukan terobosan 
dalam proses pendaftaran calon anggota PPK. Jika sebelumnya 
pendaftaran PPK dilakukan secara manual saja, namun pada Pemilu 
2024 pendaftarannya akan dilakukan secara luring. Pendaftaran 
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PPK Pemilu 2024 melalui sistem teknologi informasi yang berbasis 
web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc 
atau disingkat SIAKBA. Aplikasi ini secara resmi diluncurkan 
pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu. Selain melalui SIAKBA, 
pendaftaran PPK Pemilu 2024 juga bisa melalui website Siakba.kpu.
go.id (kontan.co.id, 21/11/2022).

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 438 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan 
Umum dan Badan Ad Hoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi 
Pemilihan Umum, SIAKBA adalah aplikasi pendukung yang akan 
digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan seleksi Badan Ad hoc, serta 
untuk membantu dalam proses pengelolaan data anggota KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Badan Ad hoc (kontan.co.id, 
21/11/2022).  

Aplikasi SIAKBA atau Siakba.kpu.go.id ini akan digunakan oleh 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Calon Anggota KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc dalam 
tahapan seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Badan 
Ad Hoc (PPK, PPS, PPLN). Dan secara umum penggunaan aplikasi 
SIAKBA/ Siakba.kpu.go.id tertuang dalam PKPU 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, besaran gaji untuk PPK dan PPS Pemlu 2024 telah 
dinaikkan. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 647 
MK/02/2022 disebutkan mengenai besara gaji PPK Pemilu 2024 
sebagai badan Ad Hoc Pemilu. Peraturan tertanggal 5 Agustus 
2022 memuat perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) 
untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan (katadata.
co.id, 20/11/2022)

Berikut rincian penambahan honor untuk petugas Pemilu 2024: 
Ketua PPK: Rp1.850.000 menjadi Rp2.500.000 Anggota PPK: 
Rp1.600.000 menjadi Rp2.200.000 Ketua PPS: Rp900.000 menjadi 
Rp1.500.000 Anggota PPS: Rp850.000 menjadi Rp1.300.000 Ketua 
KPPS: Rp 550.000 menjadi Rp1.200.000 Anggota KPPS: 500.000 
menjadi Rp 1.100.000 Pantarlih: Rp800.000 menjadi Rp 1.000.000 
Linmas: 500.000 menjadi Rp700.000. KPU juga menetapkan 
besaran santunan untuk petugas Pemilu dengan rincian sebagai 
berikut: Meninggal dunia: Rp36.000.000 Luka berat: Rp16.500.000 
Luka ringan: Rp8.250.000 Cacat permanen Rp 3.800.000 (katadata.
co.id, 20/11/2022).
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Penguatan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada 2024

Berdasarkan paparan di atas, walaupun telah terdapat perbedaan 
dengan pemilu sebelumnya, Akan tetapi, perhatian pada 
pembentukan badan ad hoc kali ini masih sangat penting. Hal ini 
mengingat pada Pemilu 2019 menyebabkan banyak korban jiwa 
dari anggota KPPS. Berdasarkan data Surat Keputusan Nomor 
926/KU.03-2KPT/KPU/IV/2019 jumlah korban meninggal yang 
terverifikasi dan tervalidasi adalah sebanyak 708 orang. Sementara 
yang dilaporkan sakit berdasarkan SK KPU Nomor 926/KU.03-
2KPT/KPU/IV/2019 sebanyak 749 orang (KPU, 2019). 

Memperhatikan kondisi di atas, maka dibutuhkan perbaikan dalam 
manajemen sumber daya manusia petugas badan ad hoc ini. KPU 
sebagai penyelenggara pemilu diharapakan dapat melakukan 
perbaikan mulai dari proses rekrutmen petugas PPK, PPS dan KPPS. 
KPU harus memperhatikan kondisi kesehatan sebagai salah satu 
syarat dari para calon petugas ad hoc ini. Hal ini penting mengingat 
pelaksanaan Pemilu 2024 nanti kondisinya tidak jauh berbeda 
dengan pemilu sebelumnya. Jangan sampai muncul kembali korban 
jiwa akibat proses pemungutan sampai penghitungan suara yang 
panjang. 

Selanjutnya, KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan 
kepada PPK, PPS, dan KPPS berupa penyusunan kurikulum 
materi sehingga dapat mengoptimalkan tahap pelatihan tersebut. 
Optimalisasi pelatihan penting dilakukan, termasuk penyampaian 
materi seperti hal-hal yang dapat mengatasi persoalan pada saat 
hari pemungutan suara. Misalnya, dengan memberikan pelatihan 
administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta pelatihan 
penggunaan sistem informasi dalam rangka penghitungan suara. 
Selain pelatihan, KPU juga perlu untuk menambah anggaran 
pelatihan agar semua anggota badan ad hoc dari tiap tingkatan 
dapat mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengetahuan terkait 
pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan paparan di atas, KPU perlu untuk melakukan perbaikan 
dalam manajemen sumber daya manusia badan ad hoc dalam 
rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Dengan berkaca 
pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya diharapkan 
terjadi perbaikan pada Pemilu 2024. Jika tidak terjadi perbaikan 
maka akan menyebabkan menurunnya kualitas dan integritas 
penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu yang 
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buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun 
pemilih.

 - Arfianto Purbolaksono  -
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Mencari Sosok yang Tepat untuk Calon Wakil Presiden 

               

Di penghujung tahun 2022, terdapat sejumlah nama yang telah 
masuk ke dalam bursa calon presiden potensial untuk Pemilu 
Presiden tahun 2024 mendatang. Berdasarkan hasil survei, saat ini 
sudah mengerucut kepada tiga nama dengan tingkat elektabilitas 
tertinggi, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies 
Baswedan. Berikut tiga kandidat calon presiden dengan elektabilitas 
tertinggi berdasarkan beberapa lembaga survei: 

Grafik 1. Tiga Kandidat Calon Presiden dengan Tingkat 
Elektabilitas Tertinggi

 

Sumber: Diolah dari Charta Politika, Poltracking Indonesia, dan SMRC

Jika mengacu pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa 
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi 
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau 
memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu 
legislatif sebelumnya. Artinya, partai politik menjadi gatekeeper 
dalam pencalonan presiden, sehingga calon presiden potensial perlu 
untuk mendapatkan tiket pencalonan dengan cara dicalonkan oleh 
partai politik ataupun gabungan partai politik. 
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Sampai tulisan ini dibuat (14/11/2022), dari ketiga nama kandidat 
calon presiden potensial, dua diantaranya yaitu Prabowo Subianto 
dan Anies Baswedan sudah diusung oleh partai politik. Prabowo 
Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), dan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai 
Nasdem. Praktis, hanya menyisakan Ganjar Pranowo yang belum 
diusung oleh partai politik di parlemen dan tersisa enam partai 
yang belum menentukan sikap, yaitu Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 
Demokrat, serta tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia 
Hebat (KIB), yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), 
dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Jika melihat peta politik saat ini, diasumsikan bahwa tidak akan 
ada lagi partai politik yang akan bergabung dengan koalisi PKB dan 
Gerindra. Pasalnya, koalisi ini sudah memenuhi persyaratan dengan 
22,26 persen suara nasional di Pemilu tahun 2019 serta 23,66 persen 
kursi di DPR RI. Terkait Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, 
isu yang beredar saat ini adalah Partai Demokrat dan PKS akan 
merapat kepada Nasdem dan membentuk koalisi (Sindonews.
com, 10/11/2022). Artinya, KIB nantinya akan bergabung dengan 
PDIP yang kemungkinan akan mengusung Ganjar Pranowo melihat 
elektabilitas Ganjar Pranowo yang tertinggi saat ini. Berikut koalisi 
partai politik dan jumlah persentase suara nasional di pemilu tahun 
2019 dan persentase kursi di DPR RI. 

Tabel 1. Koalisi Partai Politik Dan Jumlah Persentase Suara 
Nasional Di Pemilu Tahun 2019 Dan Persentase Kursi Di 

DPR RI

Politik
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Sumber: diolah dari Poltracking Indonesia, 2022

Mencari Sosok yang Tepat untuk Calon Wakil Presiden

Setelah pembentukan koalisi partai politik serta deklarasi calon 
presiden yang diusung, maka tahapan selanjutnya adalah mencari 
sosok yang tepat untuk posisi calon wakil presiden. Berikut 
dilampirkan delapan nama calon wakil presiden yang masuk ke dalam 
hasil survei Charta Politika di bulan Juli tahun 2022 dan Poltracking 
Indonesia di bulan Agustus tahun 2022.   

Tabel 2. Delapan Nama Calon Wakil Presiden dengan 
Elektabilitas Tertinggi

Sumber: Diolah dari Poltracking Indonesia dan Charta Politika, 2022

Dari tabel 2, maka terlihat bahwa Ridwan Kamil dan Sandiaga S. 
Uno menjadi calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. 
Meski demikian, kedua nama ini dirasa tidak cocok jika disandingkan 
dengan Prabowo Subianto. Pasalnya, secara basis pemilih, Ridwan 
Kamil dan Prabowo Subianto sama-sama memiliki basis pemilih di 
Jawa Barat. Selain itu, sejarah Prabowo dengan Sandiaga S. Uno di 
pemilihan presiden tahun 2019 tentu membuat Prabowo Subianto 
dan Sandiaga S. Uno berpikir dua kali untuk kembali bersama. 

Jika melihat faktor PKB sebagai partai koalisi dengan Gerindra, 
maka nama Khofifah Indar Parawansa dirasa paling berpotensi, 
mengingat kedekatan PKB dengan Khofifah Indar Parawansa. 
Selain itu, Khofifah Indar Parawansa juga memiliki basis pemilih di 
Jawa Timur sehingga pasangan ini nantinya akan memiliki kekuatan 

Politik
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di dua provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, yaitu 
Jawa Barat dan Jawa Timur.

Untuk Anies Baswedan yang berpotensi diusung oleh Partai 
Nasdem, Demokrat, dan PKS, maka nama Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) menjadi nama terkuat untuk bersanding dengan 
Anies Baswedan. Pasalnya, selain karena AHY merupakan ketua 
umum dari partai koalisi, elektabilitas AHY juga cukup baik. 
Meski demikian, isu yang berkembang sampai saat ini bahwa PKS 
mengajukan nama Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa 
Barat periode 2008-2018. Untuk itu, Partai Nasdem, PKS, dan 
Demokrat saat ini perlu berdiskusi kembali untuk menentukan calon 
wakil presiden terbaik. 

Selanjutnya adalah Ganjar Pranowo yang kemungkinan akan 
diusung oleh PDIP bersama dengan KIB. Terdapat tiga nama yang 
sekiranya bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Pertama, 
Ridwan Kamil. Seperti yang ditampilkan pada tabel 2, bahwa Ridwan 
Kamil memiliki elektabilitas tetinggi untuk calon wakil presiden. 
Selain itu, Ridwan Kamil yang memiliki basis pemilih di Jawa Barat, 
serta Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, membuat pasangan ini akan 
memiliki kekuatan di dua provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. 

Nama kedua yang dirasa cocok berpasangan dengan Ganjar 
Pranowo adalah Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar. 
Airlangga Hartarto dirasa cocok berpasangan dengan Ganjar 
Pranowo dikarenakan latar belakangnya sebagai elit nasional, yang 
dirasa tepat untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang 
berangkat dari latar belakang kepala daerah. Meski demikian, jika 
pasangan ini benar-benar terealisasi, maka penting bagi PDIP dan 
Golkar untuk tetap merangkul PPP dan PAN demi mensolidkan 
koalisi. 

Nama ketiga adalah Erick Thohir. Terdapat empat alasan utama 
mengapa Erick Thohir dirasa tepat berpasangan dengan Ganjar 
Pranowo. Pertama, Erick Thohir merupakan elit nasional saat ini, 
yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dirasa 
cocok dengan latar belakang Ganjar Pranowo yang berangkat dari 
kepala daerah. Kedua, Erick Thohir bukan kader partai politik. Hal 
ini bisa jadi menjadi perekat koalisi dan meminimalisir kecemburuan 
antar partai politik koalisi. Ketiga, kekuatan finansial Erick Thohir 
merupakan faktor yang perlu untuk dipertimbangkan mengingat 
Pemilu di Indonesia membutuhkan “ongkos politik” yang besar. 
Keempat, keberhasilan Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye 
nasional Jokowi-Ma’ruf di Pemilihan Presiden tahun 2019 membuat 
Erick Thohir memiliki catatan baik. 

Politik
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Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Terbaik 

Tulisan ini mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi. 
Pertama, partai politik sebagai gatekeeper perlu untuk melihat rekam 
jejak serta visi dan misi calon presiden dan wakil presiden. Jangan 
sampai, faktor penentu dalam memilih calon presiden dan wakil 
presiden hanya didasarkan pada popularitas dan elektabilitas belaka. 

Kedua, calon presiden dan wakil presiden perlu untuk mengedepankan 
pandangan, visi dan misi, serta program kerja untuk membangun 
Indonesia. Narasi-narasi yang ditampilkan juga harus menyatukan, 
dan bukan memecah-belah bangsa. 

Ketiga, pemilih juga harus lebih pintar dalam menentukan pilihan 
dan jangan hanya melihat dari popularitas serta elektablitas belaka. 
Pemilih harus dapat melihat rekam jejak, serta program yang 
dibawakan oleh calon presiden dan wakil presiden. 

 - Ahmad Hidayah  -

Di penghujung tahun 
2023, sejumlah nama 
masuk ke dalam 
bursa calon presiden 
potensial untuk 
Pemilu Presiden tahun 
2024 mendatang. 
Tidak hanya itu saja, 
sejumlah nama juga 
telah muncul sebagai 
calon wakil presiden 
dengan elektabilitas 
tertinggi berdasarkan 
hasil survei beberapa 
lembaga. Untuk itu, 
tulisan ini berusaha 
untuk mengurai nama-
nama yang sekiranya 
cocok dipasangkan 
dengan calon presiden 
potensial menuju 
pemilu tahun 2024 
mendatang

Politik
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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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