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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Januari 2023 mengangkat laporan utama mengenai 
optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Indonesia 
boleh optimis karena pencapaian yang telah didapatkan selama tahun 2022. 
Namun, terdapat beberapa tantangan yang membayangi pada tahun 2023 
yang patut diwaspadai, terutama dari segi moneter dan juga fiskal. 

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan pada 30 Desember 
2022. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik Rancangan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memerlukan langkah 
nyata dari pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap 
KUHP dan mengubah pasal-pasal multitafsir di dalam kitab hukum pidana 
tersebut. Lebih jauh, pembentuk undang-undang harus membuka ruang 
partisipasi publik yang bermakna agar dapat memperbaiki KUHP yang 
tidak mengancam ruang kebebasan sipil di Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini menandakan 
babak baru dalam penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu. Selanjutnya, 
kami membahas tentang fenomena politisi pindah partai politik di Indonesia. 
Selain itu, kami mengulas tentang wacana perubahan sistem pemilu 
proporsional dari terbuka menjadi tertutup. Meski demikian, apapun model 
sistem pemilu yang akan diterapkan, hal terpenting yang perlu dilakukan 
adalah memperbaiki kualitas demokrasi internal partai politik.

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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Optimisme dan Tantangan Perekonomian Indonesia 
Tahun 2023

Mengawali tahun baru 2023, kondisi perekonomian Indonesia 
masih bersusah payah bangkit dari keterpurukan akibat pandemi 
Covid-19. Terlebih lagi, ketidakpastian global maupun lokal yang 
semakin nyata merupakan hal yang wajib dihadapi oleh pemerintah 
maupun masyarakatnya. 

Sejumlah lembaga keuangan dunia seperti Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD), International 
Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank 
(ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada 
di kisaran 4,7 hingga 5,1 persen pada tahun 2023 (setkab.go.id, 
6/12/2022). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang 
perekonomian dalam keterangannya usai Sidang Kabinet Paripurna 
pada hari Selasa (06/12/2022) di Kantor Presiden, Jakarta lalu. 

Dasar proyeksi tersebut dilandaskan oleh adanya risiko penanganan 
COVID-19 yang mengalami peningkatan dan percepatan vaksinasi 
yang cukup baik, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebagai shock absorber yang mendukung, harga-harga 
komoditas yang meningkat tajam, dan tak lupa juga acara Group of 
Twenty (G20) turut mewarnai proyeksi pertumbuhan ekonomi di 
tahun depan. 

Meskipun IMF memproyeksikan bahwa tahun 2023 akan menjadi 
tahun yang sulit bagi perekonomian, namun Indonesia masih 
memiliki kesempatan sehingga optimisme yang tinggi. Penerimaan 
anggaran pendapatan diperkirakan akan mengalami peningkatan 
karena adanya kebijakan peningkatan dari segi cukai, seperti cukai 
hasil tembakau dan cukai minuman berpemanis. 

Laporan Utama
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Selain penerimaan cukai dari sisi pendapatan negara, belanja di 
tahun 2023 juga diharapkan dapat menjaga ketahanan ekonomi dari 
ancaman global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani, dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan beberapa 
waktu yang lalu. 

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pencapaian di tahun 2022 cukup 
membuat optimis. Pasalnya, meskipun sepertiga negara di dunia 
diperkirakan akan mengalami resesi, namun Indonesia menyusun 
APBN 2023 yang dijadikan tuas penggerak pemulihan. 

Di antaranya adalah belanja ketahanan pangan diproyeksikan 
Rp104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. 
Belanja sektor perlindungan sosial Rp476 triliun, setara dengan yang 
dibelanjakan pada tahun 2022 sebagai pelindung bagi masyarakat. 

Dari segi energi, pemerintah telah mengalokasikan Rp341 triliun 
yang bertujuan untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di 
sektor energi dapat tetap kondusif, sehingga produksi energi dan 
ketahanannya tetap terjaga dan berjalan. Dari segi infrastruktur, 
pemerintah menyiapkan Rp392 triliun. Sedangkan belanja untuk 
kesehatan non-Covid direncanakan Rp178 triliun, dan anggaran 
pendidikan tetap terjaga di Rp612 triliun (Kemenkeu, 16/01/2023).

Pencapaian APBN 2022

Optimisme yang muncul merupakan bagian dari capaian APBN 
selama tahun 2022. Realisasi APBN Indonesia di penghujung tahun 
2022 terhitung defisit Rp237,7 triliun. 

Tabel 1. Perbandingan Realisasi APBN 2021 dan 2022 per 14 
Desember 2022

 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Laporan Utama
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Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, kinerja 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 14 
Desember 2022 mengalami defisit Rp237,7 triliun atau turun 61,5 
persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/
yoy).

Defisit APBN jelang akhir tahun tersebut tercatat setara dengan 
1,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut 
Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita pada hari Selasa 
(20/12), defisit ini jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau yang 
direncanakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 
Tahun 2022. Adapun defisit yang tercantum dalam Perpres tersebut 
yakni sebesar Rp840,2 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani mengatakan, keseimbangan primer 
di APBN tahun ini masih tercatat surplus Rp129 triliun. Sejalan 
dengan kondisi tersebut, pembiayaan anggaran tercatat menurun 
28,5 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 469,8 triliun, lebih 
rendah dari Rp 656,8 triliun hingga 14 Desember 2022.

Dengan situasi defisit ini dan pembiayaan yang mengalami 
penurunan drastis juga akibat defisitnya yang menurun sangat 
drastis, menggambarkan APBN kita menjadi lebih sehat kembali. 
Seiring kondisi tersebut, Indonesia masih memiliki sisa lebih 
pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp232,2 triliun hingga 14 
Desember 2022. Angka ini lebih tinggi dari SILPA pada periode 
sama tahun tahun 2021 yang sebesar Rp39,4 triliun.

Dari sisi pendapatan negara, hingga akhir 14 Desember 2022 tercatat 
sebesar Rp2.479,9 triliun dari target APBN 2022 dalam Perpres 
Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Sementara itu, 
belanja negara tercatat sebesar Rp 2,717,6 triliun atau 87,5 persen 
dari APBN.

Pencabutan PPKM

Sikap optimisme selanjutnya datang dari kebijakan pemerintah yang 
telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Kebijakan tersebut disampaikan di Istana Merdeka pada 
hari Jumat (30/12/2022) oleh Presiden Joko Widodo. 

Peraturan PPKM yang tertuang pada Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 sudah resmi dicabut 
sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan 

Laporan Utama
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masyarakat. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian dengan 
memperhatikan situasi pandemi yang berangsur berkurang di 
Indonesia. 

Indonesia merupakan salah satu dari empat negara G20 yang tidak 
mengalami gelombang pandemi selama 10 bulan berturut-turut 
setelah mencapai puncak gelombang mutasi 56.000 kasus per hari 
pada bulan Juli 2021 dan puncak tren mutasi Omicron pada bulan 
Februari 2022, tambah Presiden, terdapat 64.000 kasus. Presiden 
melanjutkan, selain situasi pandemi sudah dapat dikendalikan, 
pencabutan PPKM tersebut didasarkan pada tingginya cakupan 
imunitas penduduk dan pencapaian vaksinasi Covid-19 (Kominfo, 
30/12/2022).

Pencabutan kebijakan PPKM tentunya akan menggerakkan ekonomi 
Indonesia menuju arah yang positif terutama di sektor transportasi 
dan pariwisata. Tidak menutup kemungkinan proyeksi pertumbuhan 
ekonomi akan tumbuh lebih dari 4,5 persen pada tahun 2023. 

Selain itu, pada sektor bisnis juga pastinya akan mengalami 
peningkatan. Pembatasan pergerakan masyarakat yang diberlakukan 
kemarin menjadi penghambat mobilitas masyarakat terutama dalam 
hal bertransaksi pada bidang ritel, perdagangan besar, dan terutama 
perdagangan ecer. Terlebih lagi pada sektor makanan minuman, 
restoran, dan akomodasi akan meningkat. Hal tersebut sudah 
terlihat peningkatannya sejak kuartal III-2022. 

Tantangan yang Menghadang

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat tiga 
tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2023 yang perlu keseriusan 
untuk dimitigasi. Di antaranya adalah adanya kenaikan suku bunga, 
inflasi global, dan pelemahan ekspor (cnnindonesia.com 2/12/2022). 
Terlebih lagi, defisit APBN yang harus kembali ke tiga persen juga 
perlu menjadi kewaspadaan dalam pengelolaan keuangan negara. 

Pertama, suku bunga tinggi. Menurut Sri Mulyani, hingga tahun 
depan bank sentral di negara-negara besar masih akan menaikkan 
suku bunga untuk meredam inflasi. Salah satunya adalah Federal 
Reserve, yang akan berdampak pada kekuatan dolar dan imbal hasil 
obligasi pemerintahnya.
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Situasi ini akan berdampak pada keluarnya dana asing ke atau dari 
Indonesia. Hal ini karena investor memilih menempatkan dananya 
di negara-negara dengan suku bunga tinggi. 

Kedua, inflasi akibat kenaikan harga energi akan berdampak 
pada daya beli masyarakat. Pasalnya, harga minyak masih 
diselimuti ketidakpastian di tengah Perang Rusia-Ukraina yang 
tak berkesudahan, pertemuan Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), dan rencana Kelompok Tujuh (G7) 
untuk menetapkan harga minyak.

Daya beli ini merupakan risiko yang harus dijaga oleh pemerintah 
agar perekonomian tetap berdaya tahan. Selain itu, konsumsi 
masyarakat merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. 
Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh lebih dari 5 persen agar 
perekonomian bisa mencapai level setinggi sekarang.

Ketiga, lemahnya ekonomi global mempengaruhi kinerja ekspor. 
Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor 
Indonesia akan turun dan tidak bisa setinggi saat ini. Di sinilah 
kebijakan pemerintah harus sangat tepat. 

Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa tingginya volume 
ekspor tahun ini disebabkan oleh dua masalah volume, antara lain 
karena tingginya permintaan Crude Palm Oil (CPO) di China, AS, 
Eropa dan Jepang. Jika dunia menjadi mengalami perlambatan 
ekonomi, permintaan ekspor pasti akan turun dan komoditas tidak 
akan setinggi itu. Ini adalah faktor ketiga yang harus terus dipantau 
dalam prospek pertumbuhan kita untuk tahun depan.

Tantangan selanjutnya adalah defisit APBN 2023 yang sudah 
kembali normal seperti sebelum adanya pandemi. Menteri Keuangan 
Sri Mulyani dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, 
pada hari Kamis, 1 Desember 2022, memastikan bahwa defisit 
APBN pada tahun depan berada di bawah 3 persen, sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan (setneg.go.id, 1/12/2022).

Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit APBN tahun 2023 ditargetkan 
makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 (triliun) atau 2,84 persen. 
Hal tersebut secara konsisten melaksanakan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 atau 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu konsolidasi fiskal di 
mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari 
PDB. 
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Dengan demikian, Menteri Keuangan menargetkan bahwa 
pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp2.463 
triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 
triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 
triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara 
tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun, yang terdiri atas belanja 
pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah 
sebesar Rp814,7 triliun. 

Rekomendasi

Berdasarkan optimisme serta tantangan yang telah dipaparkan, 
untuk mencapai target pertumbuhan atau bahkan menjaga 
pertumbuhan agar tetap stabil, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 
oleh pemerintah dalam memperkuat kebijakan yang dilakukan. 

Pertama, Kementerian Keuangan bersama lembaga keuangan harus 
selalu berkoordinasi untuk menjaga sisi moneter negara baik dalam 
hal neraca pembayaran hingga nilai tukar mata uang. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara implementasi peraturan yang telah disahkan 
seperti Omnibus Law bidang keuangan. 

Kedua, Bank Indonesia bersama dengan perangkat pemerintahan di 
tingkat daerah perlu menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil. Selain 
dengan menjaga inflasi dari sisi terkecil pemerintahan, hal tersebut 
dapat memperkuat desentralisasi fiskal dengan meningkatkan peran 
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Ketiga, Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian 
Koperasi dan UKM perlu memperkuat sinergi untuk menjaga ekspor 
agar tetap meningkat. Hal ini juga penting untuk antisipasi terjadinya 
windfall effect ataupun sebaliknya seperti awal tahun 2022 yang 
lalu. 

Keempat, dikarenakan peraturan APBN mengenai defisit anggaran 
sudah harus kembali ke 3 persen dari PDB, maka alokasi anggaran 
kepada sektor yang paling membutuhkan harus dilakukan 
berdasarkan prioritas proyek yang paling penting. Selain peningkatan 
pendapatan negara, yang perlu dilakukan adalah penghematan 
dengan cara merealokasi dengan bijak tangkai-tangkai belanja 
pada pengeluaran yang produktif dan berpihak pada kesejahteraan 
masyarakat.

 - Nuri Resti Chayyani - 

Mengawali tahun 
2023, Indonesia 
boleh optimis karena 
pencapaian yang telah 
didapatkan selama 
tahun 2022. Namun, 
terdapat beberapa 
tantangan yang 
membayangi pada 
tahun 2023 yang patut 
diwaspadai, terutama 
dari segi moneter dan 
juga fiskal.
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Memahami Kelindan Masalah Perppu Cipta Kerja

Jelang tutup tahun 2022, Presiden Joko Widodo memberikan kado 
akhir tahun bagi masyarakat Indonesia. Kado itu bernama Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan pada 30 
Desember 2022. Sebabnya, kado ini justru semakin menguatkan 
bahwa Presiden Jokowi dianggap tidak menghormati hukum dalam 
mengeluarkan suatu kebijakan (Sujatnika, 2023). Pemerintah 
mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 
(MK) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (dpr.
go.id, 2/1/2023). Dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja merupakan 
kegagalan pemerintah dalam memahami subtansi dalam putusan 
MK a quo.

Pada bagian amar putusan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan 
bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 
Namun, karena yang bermasalah adalah proses pembahasan 
hingga pengesahannya, maka MK memberikan waktu selama dua 
tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
RI) bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang 
untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Artinya, 
paling lambat perubahan UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 25 
November 2023, ketika perubahan tersebut tidak dilakukan, maka 
undang-undang a quo dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya.

Setelah hampir satu tahun waktu yang diberikan oleh MK untuk 
melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Badan Legislatif 
(Baleg) DPR RI masih belum memastikan kapan pembahasan revisi 
UU Cipta Kerja akan dimulai. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) 
DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih 
menunggu keputusan fraksi di DPR RI untuk memulai pembahasan 
UU Cipta Kerja (kontan.co.id, 9/8/2022). Permasalahan kemudian 

Hukum
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muncul ketika DPR RI lebih cepat melakukan pengesahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun, ketika DPR RI 
belum memulai pembahasan perubahan UU Cipta Kerja, Presiden 
Joko Widodo malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang diklaim 
telah memenuhi perintah dari putusan MK a quo.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah 
satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
sistem norma hukum di Indonesia. Istilah peraturan pemerintah 
sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya merupakan 
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang 
berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.” Sebagai pengganti undang-undang mengandung arti, 
bahwa perppu mempunyai tingkat dan kedudukan yang sama 
dengan undang-undang karena itu materi muatan isi perppu harus 
sama dengan materi muatan undang-undang (Kansil, 2007).

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, memberikan definisi, “Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa.” Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 
22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo, 
maka Presiden harus memenuhi ketentuan terkait dengan hal ihwal 
kegentingan yang memaksa sebelum mengeluarkan sebuah peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang.

Bukan menjadi hal yang mudah bagi seorang Presiden untuk dapat 
mengeluarkan Perppu. Pasalnya, terdapat beberapa persyaratan 
atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat mengeluarkan 
Perppu. Menurut Jimly Ashidiqie (2007) ada tiga syarat materiil 
dalam penetapan Perppu, yaitu:

1. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak reasonable 
necessity;

2. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat 
kegentingan waktu;

3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar 
(beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak dapat 

Hukum
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mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu adalah satu-
satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya 
Presiden selaku kepala pemerintahan dengan kewenangan 
konstitusionalnya untuk mengatur hal-hal yang diinginkan dalam 
rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan 
roda pemerintahan yang dipimpinnya. Selain persyaratan teoritik 
tersebut, juga terdapat pertimbangan lain yang harus dipenuhi oleh 
seorang Presiden sebelum mengeluarkan Perppu.

Terkait dengan penafsiran terhadap frasa hal ihwal kegentingan 
yang memaksa, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah 
menetapkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Presiden 
dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, yaitu:

1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk 
menyelesaikan masalah secara hukum secara cepat berdasarkan 
undang-undang;

2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi 
belum memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara 
membuat undang-undang secara prosedur karena memakan 
waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak 
tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan.

Berdasarkan pada bagian menimbang Perppu Cipta Kerja, terdapat 
beberapa alasan yang dianggap telah memenuhi parameter sebagai 
kegentingan memaksa sehingga memberikan kewenangan kepada 
Presiden untuk menetapkan perppu a quo. Dinamika global yang 
disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, 
perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai 
pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan 
pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang 
akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pada dasarnya menetapkan 
tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Presiden dapat 
mengeluarkan Perppu, namun alasan kebutuhan yang mendesak dan 
terjadinya kekosongan hukum sebagaimana terdapat pada Perppu 
Cipta Kerja perlu untuk dikaji kembali. Lebih jauh, permasalahan 
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utama yang perlu untuk dicatat adalah cara Presiden Jokowi untuk 
mengakali perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk 
melakukan perbaikan formil terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena 
itu, terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh Presiden dan DPR 
RI untuk dapat mengatasi kelindan masalah akibat diterbitkannya 
Perppu Cipta Kerja.

Pertama, dalam membentuk Perppu seyogyanya Presiden harus 
memerhatikan dan menganalisa dengan baik terkait dengan unsur 
hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya 
Perppu secara objektif. Presiden harus kembali memenuhi perintah 
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan 
perbaikan formil terhadap UU Cipta Kerja.

Kedua, dalam memberikan persetujuan dan keputusan terhadap 
Perppu yang telah dibentuk oleh Presiden, sebaiknya Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan menolak atau 
menerima Perppu dapat melakukan kajian yang mendalam kepada 
Perppu Cipta, sehingga hasilnya dapat diharapkan untuk membawa 
keadilan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan 
sampai, pengesahan Perppu Cipta Kerja malah bertentangan 
dengan perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 
mengakibatkan ketidakpastian hukum.

 - Hemi Lavour Febrinandez -

Hukum

UU Cipta Kerja harus 
diperbaiki sesuai 
dengan perintah dari 
Putusan MK Nomor 
91/PUU-XVIII/2020, 
permasalahan legislasi 
undang-undang a 
quo tidak akah dapat 
diselesaikan hanya 
dengan mengeluarkan 
Perppu.
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Permasalahan Muatan Isi RKUHP

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 
sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat 
II yang dilakukan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Mengenai adanya protes 
dari berbagai kalangan, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus 
mengatakan pihak yang tidak puas bisa menempuh langkah hukum 
ke Mahkamah Konstitusi (MK) (dpr.go.id, 6/12/2022). Pernyataan 
dari Wakil Ketua DPR RI tersebut muncul karena sepanjang proses 
pembahasan hingga pengesahan, naskah RKUHP menuai banyak 
kritikan dan penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat sipil di 
Indonesia.

Kita perlu untuk kembali mengingat bahwa gagasan pembaruan 
hukum pidana nasional telah dimulai sejak digelarnya Seminar 
Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963, yang salah satu 
agendanya adalah membahas RKUHP. Semangat untuk mengubah 
KUHP tidak terlepas dari upaya mengurangi pengaruh pemerintahan 
kolonial Belanda di Indonesia, karena kitab hukum pidana a quo 
sebenarnya merupakan Wetboek van Strafrecht milik pemerintah 
Belanda yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan. Namun, 
pengesahan RKUHP di penghujung tahun 2022 tidak sepenuhnya 
memberikan kebahagiaan kepada insan masyarakat hukum.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam Aliansi 
Nasional Reformasi KUHP mengecam keputusan pemerintah dan 
DPR RI yang mengesahkan RKUHP karena dinilai masih memuat 
sejumlah pasal kontroversial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengkritik DPR 
RI dan pemerintah karena pengesahan rancangan undang-undang 
tersebut dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik 
(cnnindonesia.com, 6/12/2022). Selain itu, subtansi RKUHP juga 
memuat pasal-pasal multitafsir yang dapat menggerus kebebasan 
sipil di Indonesia.

Hukum
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Beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP yang baru cenderung 
hanya memberikan perlindungan kepada penguasa dan berpotensi 
menjadi alat untuk memenjarakan masyarakat yang kritis terhadap 
pelbagai kebijakan negara. Contohnya adalah ketentuan pada 
Pasal 218 KUHP terkait dengan menyerang kehormatan atau 
harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden. Delik 
ini jelas bermasalah kerena tidak memberikan indikator jelas terkait 
dengan kapan seseorang dianggap menyerang kehormatan presiden 
dan/atau wakil presiden. Pada akhirnya, kita akan segera melihat 
bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah kemudian diancam 
akan dipidanakan karena dianggap telah menyerang kehormatan 
presiden.

Delik penghinaan ini sebenarnya telah dinyatakan inkonstitusional 
melalui Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 013-022/
PUU-IV/2006. Oleh karena itu, menjadi satu pertanyaan sendiri 
mengapa pembentuk undang-undang tetap berupaya untuk 
menghidupkan pasal-pasal tersebut. Mahkamah dalam putusannya 
telah menjelaskan bahwa martabat Presiden dan Wakil Presiden 
berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan 
rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang membedakan 
kedudukan mereka dengan warga negara lainnya.

Para hakim konstitusi juga menerangkan bahwa pasal terkait 
penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tersebut menegasikan 
prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), 
serta dapat mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. 
Pertimbangan Mahkamah tidak terlepas dari posisi Indonesia 
sebagai sebuah negara hukum yang demokratis dan meletakkan 
kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian, para hakim 
konstitusi juga mengisyaratkan agar KUHP tidak lagi memuat 
ketentuan yang serupa. Namun, para pembentuk undang-undang 
kembali menghidupkan norma hukum bermasalah ini ke dalam 
KUHP yang baru.

Delik tersebut tidak hanya mengatur tentang penghinaan presiden 
atau wakil presiden di ruang fisik seperti yang telah ada di dalam 
KUHP sebagaimana telah dibatalkan MK lewat putusannya. Namun, 
juga terdapat pemberatan ancaman pidana ketika perbuatan itu 
dilakukan di media sosial. Pasal 219 RKUHP memberikan ancaman 
pidana berupa penjara paling lama empat tahun enam bulan atau 
denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini hanya menambah 
sengkarut pengaturan mengenai kejahatan siber di Indonesia.
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Pasal 219 KUHP yang mengatur tentang pemberatan pidana ketika 
penghinaan terhadap presiden dilakukan menggunakan sarana 
teknologi informasi dapat dijadikan sebagai dasar penguat bagi 
penguasa untuk menggunakan pasal multitafsir yang terdapat di 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal sebelumnya DPR RI 
dan Pemerintah pernah berjanji untuk menghapus pasal multitafsir 
di UU ITE, tapi sepertinya hal tersebut hanyalah lip service dengan 
dihadirkannya pasal baru dalam KUHP yang jauh lebih berbahaya. 
Jelas hal ini menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan 
peringatan serius akan bertambahnya ancaman terhadap kebebasan 
berekspresi dan kebebasan sipil masyarakat Indonesia.

Harus diingat, bahwa pasal penghinaan presiden atau wakil presiden 
yang diadopsi oleh DPR RI bersama dengan pemerintah di dalam 
KUHP dengan dalih menyelaraskan hukum dan perkembangan dunia 
digital sebenarnya merupakan aturan usang warisan pemerintah 
kolonial Hindia Belanda. Dasar argumentasi yang dipakai untuk 
mempergunakan aturan hukum tersebut adalah untuk kepentingan 
pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia. Dengan sistem 
monarki yang dianutnya, Belanda menuntut kepatuhan mutlak dan 
absolut kepada Ratunya di negara jajahan, termasuk Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berasal dari Wetboek 
van Strafrecht dengan perubahan dinyatakan berlaku melalui 
beberapa undang-undang. Termasuk pasal mengenai penghinaan 
penguasa tersebut. Kata “Presiden atau Wakil Presiden” dibuat 
untuk menggantikan Penguasa Belanda, yaitu Ratu atau Gubernur 
Jenderal dan Penguasa Belanda di daerah-daerah Hindia Belanda. 
Berdasarkan latar belakang historis, penggunaan pasal penghinaan 
presiden atau wakil presiden tidak lagi relevan dengan Indonesia 
yang mendaku sebagai negara demokratis yang melindungi hak-hak 
warga negaranya.

Pengaturan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan siber 
(cybercrime) merupakan satu hal yang cukup rumit. Selain ruang 
berlakunya ketentuan pidana hingga tindakannya yang bersifat 
maya, pengklasifikasian sanksinya pun harus disusun dengan hati-
hati. Apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pribadi atau 
menimbulkan kerugian yang lebih luas dan terukur di lingkungan 
sosial masyarakat.

Ketika pasal yang dinilai bermasalah di dalam KUHP tersebut 
dijalankan, maka dapat dipastikan aparat penegak hukum akan 
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bergerak secara serampangan atas nama menjaga harkat dan 
martabat pemerintahan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari 
bagaimana masalah yang selama ini ditimbulkan oleh pasal-pasal 
multitafsir dalam UU ITE dan keberadaan virtual police yang pada 
akhirnya mempersempit gerak masyarakat di ruang digital. Oleh 
karena itu, dibutuhkan langkah nyata dari pembentuk undang-
undang untuk melakukan evaluasi terhadap KUHP dan mengubah 
pasal-pasal multitafsir di dalam kitab hukum pidana tersebut.

Pemerintah bersama dengan DPR RI selaku pembentuk undang-
undang harus melakukan peninjauan ulang secara mandiri terkait 
dengan subtansi yang dinilai bermasalah oleh pelbagai masyarakat 
sipil di Indonesia. Meskipun RKUHP tersebut pada akhirnya tetap 
akan berlaku, namun pembentuk undang-undang harus membuka 
ruang partisipasi publik yang bermakna agar dapat memperbaiki 
KUHP yang tidak mengancam ruang kebebasan sipil di Indonesia.

  - Hemi Lavour Febrinandez -

Polemik RKUHP 
memerlukan langkah 
nyata dari pembentuk 
undang-undang untuk 
melakukan evaluasi 
terhadap KUHP dan 
mengubah pasal-
pasal multitafsir di 
dalam kitab hukum 
pidana tersebut. Lebih 
jauh, pembentuk 
undang-undang harus 
membuka ruang 
partisipasi publik yang 
bermakna agar dapat 
memperbaiki KUHP 
yang tidak mengancam 
ruang kebebasan sipil 
di Indonesia.
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Babak Baru Penyelesaian 
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu    

Pada hari Rabu, 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, 
Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengakui 
bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat 
telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air (setneg.go.id, 
11/1/2023).  

Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang 
berat pada sejumlah peristiwa yakni: 1) Peristiwa 1965-1966; 2) 
Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3) Peristiwa Talangsari, 
Lampung 1989; 4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 
1989; 5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6) 
Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; 7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I 
- II 1998-1999; 8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 
9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10) Peristiwa Wasior, Papua 
2001-2002; 11) Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12) Peristiwa 
Jambo Keupok, Aceh 2003 (setneg.go.id, 11/1/2023).  

Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang 
mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, 
pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil 
dan bijaksana. Selain itu, Presiden menambahkan, pemerintah akan 
berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang. Presiden 
pun menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, 
dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengawal 
hal tersebut (setneg.go.id, 11/1/2023). 

Langkah pemerintah ini merupakan babak baru dalam upaya 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal 
sebelumnya, kasus-kasus pelanggaran HAM selalu terhambat 
dalam penyelesaiannya. Bagian berikut akan mengulas hal tersebut. 

Politik



Update Indonesia — Volume XVII, No.1 – Januari 2023 17

Lambatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM 

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu selalu lambat 
dalam penyelesaiannya. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, 
telah ada payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus 
HAM berat dapat dilakukan melalui jalur pengadilan Ad Hoc, 
seperti diamanatkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, setelah melewati 
pergantian beberapa kali pemerintahan di era Reformasi, hal ini 
belum terlaksana. Alasannya, berkas penyidikan yang dilakukan 
oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM dikembalikan oleh Kejaksaan 
Agung karena dianggap tidak memenuhi syarat penyidikan.

Pada tahun 2020, lambannya kinerja Kejaksaan Agung disoroti oleh 
Presiden Jokowi. Kala itu, Jokowi meminta Kejaksaan menuntaskan 
kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Hal 
ini   kemudian   ditanggapi oleh Jaksa Agung dengan membuat Tim 
Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM berat atau Timsus 
HAM (liputan6.com, 30/12/2020). Namun, hingga tahun 2021, tim 
tersebut pun tidak membawa perubahan bagi penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali 
Mukartono, mengatakan tidak ada kasus-kasus yang bisa 
ditindaklanjuti melalui jalur yudisial sebab Komnas HAM tidak 
memenuhi petunjuk yang diberikan dari Kejagung, baik syarat formil 
maupun materil. Bahkan, Koordinator Timsus HAM yang juga 
Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kejaksaan Agung, 
Yuspar, mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan 
melalui jalur non-yudisial (mediaindonesia.com, 4/5/2021). Tidak 
adanya perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 
HAM terus berlanjut hingga saat ini.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM, 
Amiruddin Al Rahab, mengatakan belum ada perkembangan baru 
penuntasan kasus pelanggaran HAM 1998, termasuk di dalamnya 
kasus pemerkosaan. Menurutnya, berkas hasil penyelidikan 
Komnas HAM telah dikembalikan ke Jaksa Agung pada tahun lalu. 
Sebelumnya, berkas kasus dikembalikan Kejaksaan Agung kepada 
Komnas HAM karena dianggap belum lengkap (voaindonesia.com, 
15/52022).

Amiruddin menambahkan lembaganya juga telah bertemu Presiden 
Joko Widodo membahas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu 
termasuk, Peristiwa 1998 pada Desember 2021. Komnas HAM 
menyampaikan agar Presiden memberi perhatian kepada kasus-
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kasus pelanggaran HAM. Ini supaya korban dan keluarga korban 
mendapat keadilan dan kepastian hukum. Amiruddin menyebut, 
Presiden mengatakan akan mengambil langkah baru dalam 
penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu ini. Namun, belum 
ada perkembangan lebih lanjut setelah pertemuan akhir tahun lalu 
(voaindonesia.com, 15/52022).

Selanjutnya, selain melalui jalur yudisial atau pengadilan HAM, 
penyelesaian pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui jalur 
non yudisial atau di luar pengadilan. Penyelesaian pelanggaran 
HAM di luar pengadilan dilakukan dengan rekonsiliasi. 

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 
27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 
KKR). Namun, sebelum UU ini dijalankan penuh, pada tahun 2006, 
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya dalam sidang, karena 
dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU KKR 
terekam dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
006/PUUIV/2006. Menurut putusan tersebut, pembatalan UU 
KKR dilakukan berdasarkan hasil uji materi terhadap sejumlah pasal 
yang termuat dalam produk legislasi tersebut (indonesia.go.id, 16/ 
12/ 2019).

Uji materi UU KKR dilayangkan pada 28 Maret 2006 oleh delapan 
orang yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Imparsial, 
Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65, Lembaga Perjuangan 
Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, dan korban penculikan 
aktivis, serta korban Peristiwa 65 (indonesia.go.id, 16/ 12/ 2019). 

Dengan dibatalkannya UU KKR tersebut, maka penyelesaian 
kasus pelanggaran HAM dengan jalur non yudisial pun mengalami 
jalan buntu. Walaupun demikian, Pemerintahan Jokowi mencoba 
menawarkan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan 
mengedepankan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM berat. 

Dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2022 lalu, Presiden 
Jokowi mengungkapkan telah menandatangani Keputusan Presiden 
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian 
Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM). 
Selanjutnya, saat ini Tim PPHAM telah menyelesaikan tugasnya 
dan mengeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh 
pemerintah. 
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Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Presiden Jokowi akan 
menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada 17 kementerian 
dan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menuntaskan 
rekomendasi Tim PPHAM. Mahfud mencontohkan beberapa 
kementerian, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan 
Rakyat akan ditugaskan untuk membangun infrastruktur di beberapa 
lokasi terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Sementara 
itu, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM 
menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang selama ini 
tinggal di luar negeri (kompas.com, 17/1/2023). 

Rekomendasi Tim PPHAM yang akan ditindaklanjuti oleh 
pemerintah diharapkan bukan hanya wacana belaka. Rekomendasi 
tersebut harus terimplementasikan dan juga dapat membawa 
keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu. 

Namun, yang masih menjadi catatan, walaupun jalur non yudisial 
telah berjalan, diharapkan penyelesaian jalur yudisial harus 
tetap diupayakan. Jangan sampai upaya penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM tidak pernah memunculkan kebenaran. Tanpa 
mengungkapkan kebenaran dan kepastian hukum sama saja dengan 
memaksakan para keluarga korban untuk melupakan pelanggaran 
HAM berat yang menimpa keluarga mereka.

Rekomendasi

Oleh karena itu, memperhatikan persoalan di atas, terdapat 
beberapa hal yang penting untuk menjadi rekomendasi. Pertama, 
mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
untuk tetap berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 
berat masa lalu dengan jalur pengadilan. 

Kedua, mendorong Kejaksaan Agung bersama Komnas HAM untuk 
bekerja sama secara profesional menyelesaikan berkas penyidikan 
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ketiga, mendorong 
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko 
Polhukam) bersama Komnas HAM untuk mengawasi mengevaluasi 
dan mengendalikan pelaksanaan setiap rekomendasi Tim PPHAM 
secara transparan kepada publik. 

Keempat, mendorong Komnas HAM bersama Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan 
ruang dalam dokumen sejarah perjalanan bangsa agar kasus 
pelanggaran HAM tidak menjadi hal yang tabu dan tertutup. Hal 
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ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintahan di masa yang akan 
datang bahwa pernah terjadi kekeliruan negara di masa lalu. Kelima, 
mendorong Komnas HAM untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi 
agar korban dapat melewati fase menerima kenyataan hingga 
memaafkan pelaku pelanggar HAM.

 - Arfianto Purbolaksono -

Penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM 
berat masa lalu 
memasuki babak baru 
setelah pemerintah, 
melalui Presiden 
Jokowi, mengakui 
bahwa pelanggaran 
HAM yang berat telah 
terjadi pada berbagai 
peristiwa di masa lalu. 
Selain itu, pemerintah 
berupaya melakukan 
penyelesaian non 
judisial dengan 
menerbitkan Inpres 
untuk memberikan 
keadilan bagi korban 
pelanggaran HAM 
masa lalu.
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Fenomena Politisi Pindah Partai Politik di Indonesia 

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, 
sejumlah politisi mulai berganti seragam. Misalnya Mantan 
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang berpindah partai dari Partai 
Demokrat ke Partai Golkar (Tempo.co, 4/12/2022). Sebelumnya, 
pada 6 Agustus 2022, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul 
Majdi resmi menjadi kader Partai Perindo, di mana sebelumnya ia 
merupakan kader Partai Golkar (Republika, 08/08/2022). 

Fenomena politisi pindah partai bukan hanya terjadi kali ini saja dan 
merupakan hal yang lumrah pasca reformasi. Mengutip pernyataan 
dari peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian 
Sopa, fenomena politisi pindah partai berangsur-angsur tumbuh. 
Bahkan, menurut Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan 
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tahun 2019 merupakan 
tahun dengan intensitas yang cukup tinggi mengenai fenomena 
politisi pindah partai di Indonesia (Aprimayanti & Pasha, 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Aprimayanti & Pasha (2021), dari 
16 partai politik peserta Pemilu tahun 2019, 14 diantaranya terlibat 
perpindahan politisi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 partai politik 
tercatatat ditinggalkan oleh kadernya dan 11 partai politik menjadi 
pelabuhan baru bagi politisi yang berpindah partai politik. Berikut 
rinciannya:

Tabel 1. Politisi Pindah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 
2019
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Sumber: Aprimayanti & Pasha (2021).

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa Partai Hanura menjadi 
partai politik yang paling banyak ditinggal oleh kadernya. Lebih 
lanjut, 8 dari 14 politisi Partai Hanura berpindah ke Partai Nasdem. 
Berdasarkan data dari penelitian Aprimayanti & Pasha (2021), dari 
27 politisi yang masuk ke Partai Nasdem menjelang Pemilu tahun 
2019, mayoritas berasal dari Partai Hanura, yaitu sebanyak 8 orang. 
Selain itu, dari 27 politisi tersebut, 20 diantaranya merupakan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
periode 2014-2019, dan 4 orang menjabat sebagai kepala daerah. 
Untuk melihat alasan politisi berpindah partai politik akan dijelaskan 
pada bagian selanjutnya. 

Alasan Politisi Berpindah Partai Politik

Berpindahnya politisi dari satu partai politik ke partai politik 
lainnya disebabkan beberapa hal. Pertama, kekosongan jabatan 
partai politik. Kosongnya posisi pada suatu partai politik sering kali 
dianggap sebagai sebuah kesempatan politik untuk memperluas 
akses. Sebagai contoh, seorang politisi yang berada di partai politik 
kecil menerima tawaran berpindah ke partai politik yang lebih besar 
melihat peluang politik yang lebih besar di partai politik tersebut. 
Ataupun, politisi yang berada di partai politik besar, memilih untuk 
berpindah ke partai politik kecil karena mendapatkan posisi yang 
lebih tinggi di partai politik tersebut (Aprimayanti & Pasha, 2021).
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Alasan kedua, akses kepada kebijakan dan kekuasaan. Sebagian 
besar politisi berkeinginan untuk mampu memengaruhi kebijakan 
dan berpengaruh dalam partai politik. Oleh karena itu, sejumlah 
politisi berpindah partai politik karena mendapatkan insentif dari 
partai politik lainnya, seperti materil ataupun non materil. Konteks 
non materil di sini dapat berupa suatu kewenangan dalam partai 
politik tersebut, walaupun jabatan yang diemban sama dengan 
partai politik sebelumnya. Sebagai contoh, seorang politisi yang 
menjabat sebagai anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 
di partai politik A berpindah ke partai politik B dan tetap diberikan 
posisi yang sama. Meski demikian, politisi tersebut berpindah partai 
politik karena lebih memiliki wewenangan untuk mengalokasikan 
sumber daya di partai politik B, jika dibandingkan dengan pada saat 
di partai politk A (Aprimayanti & Pasha, 2021).

Alasan ketiga, keuntungan elektoral, yaitu keuntungan yang bisa 
didapatkan oleh seorang politisi ketika berpindah partai politik yang 
berupa perluasan akses terhadap pemilih dan suara. Selain itu, ada 
pula politisi yang berpindah partai politik karena partai politik tersebut 
lebih menjamin keterpilihan dirinya. Sebagai contoh, seorang politisi 
berpindah dari partai A ke partai B karena partai politik B dianggap 
lebih besar dan peluangnya untuk lolos parliamentary threshold (PT) 
lebih besar dibandingkan dengan partai politik A (Aprimayanti & 
Pasha, 2021). 

Alasan keempat, perbedaan ideologi. Menurut Ware (1996), salah 
satu alasan politisi berpindah partai politik disebabkan karena 
adanya keyakinan ideologi (solidarity incentives). Sebagai contoh, 
Aprimayanti & Pasha (2021) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa perpindahan Fauzi H. Amro dari Partai Hanura ke Partai 
Nasdem bukan hanya karena konflik internal Partai Hanura saat 
itu, melainkan karena Partai Nasdem pada saat itu membawa nilai-
nilai yang baru dalam perpolitikan Indonesia. 

Alasan kelima, adanya dorongan tujuan (purposive incentive) 
tertentu. Hal ini bisa diartikan sebagai membuat partai politik baru. 
Terdapat beberapa contoh di Indonesia pasca Reformasi, seperti 
Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, di mana sebelumnya ia 
merupakan kader Partai Golkar; Surya Paloh yang mendirikan Partai 
Nasdem, yang sebelumnya merupakan kader Partai Golkar; Hary 
Tanoesoedibjo yang mendirikan Partai Perindo, yang sebelumnya 
merupakan kader Partai Nasdem dan Hanura, ataupun Anis Matta 
yang mendirikan Partai Gelora, di mana sebelumnya ia merupakan 
kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
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Lemahnya Identitas Partai Politik

Jika ditinjau lebih dalam, akar dari fenomena politisi pindah partai 
politik disebabkan karena lemahnya identitas partai politik di 
Indonesia. Publik cenderung merasa kesulitan untuk membedakan 
satu partai politik dengan partai politik lainnya berdasarkan ideologi. 
Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memiliki identitas 
yang jelas berdasarkan visi, misi, dan program yang nyata dan dapat 
diimplementasikan, sehingga terbentuk diferensiasi partai politik di 
Indonesia.  

Selain itu, sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem 
proposional terbuka juga menjadi salah satu penyebab mengapa 
politisi di Indonesia dengan mudahnya berpindah partai politik. 
Pasalnya, melalui model sistem pemilu proposional terbuka, pemilu 
di Indonesia menjadi bersifat kandidat sentris. Publik cenderung 
memilih kandidat yang memang dikenalnya, bukan karena ideologi 
partai politik. Sebagai contoh, perpindahan Fauzi H. Amro dari 
Partai Hanura ke Partai Nasdem tidak mempengaruhi perolehan 
suaranya, bahkan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena 
publik lebih mengenal Fauzi H. Amro dibandingkan partai politiknya.

Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk meminimalisir 
perpindahan politisi adalah penguatan sistem rekrutmen partai 
politik. Fungsi rekrutmen dan pendidikan politik perlu dengan serius 
dilakukan oleh partai politik, sehingga politisi tidak mudah untuk 
berpindah partai politik. 

 - Ahmad Hidayah -

Akar dari fenomena 
politisi pindah partai 
politik disebabkan 
karena lemahnya 
identitas partai politik 
di Indonesia. Selain 
itu, sistem pemilu di 
Indonesia yang bersifat 
kandidat sentris juga 
menjadi salah satu 
penyebab dengan 
mudahnya politisi 
berpindah partai 
politik. Hal terpenting 
yang perlu dilakukan 
untuk meminimalisir 
perpindahan politisi 
adalah penguatan 
sistem rekrutmen 
partai politik dan 
penguatan pendidikan 
politik di internal 
partai politik.
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Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy’ari menyebut bahwa terdapat 
kemungkinan pemilihan umum (Pemilu) Legislatif tahun 2024 
akan menerapkan sistem proporsional tertutup (Kompas.tv, 
29/12/2022). Pernyataan ini pun memunculkan reaksi dari berbagai 
pihak. Misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. 
Plate menyebut bahwa Ketua KPU offside (sebuah pelanggaran 
dalam sepak bola di mana pemain penyerang terlalu maju ke depan 
dan melewati batas pemain bertahan terakhir). Lebih lanjut, 
Johnny G. Plate mengatakan bahwa KPU seharusnya fokus dan 
taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 
dan tidak tergoda kepentingan politik dari partai politik tertentu 
(cnnindonesia.com, 30/12/2022). 

Tidak hanya Partai Nasdem yang menolak, Partai Bulan Bintang 
(PBB) melalui Wakil Ketua Umumnya, yaitu Sukmo Harsono 
mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu menjadi proposional 
tertutup memberikan kekhawatiran bagi partai kecil. Sukmo 
Harsono melihat dalam perspektif internal partai politik di mana 
dengan sistem proposional tertutup, kewenangan siapa yang akan 
duduk di parlemen nantinya ditentukan oleh pengurus di tingkat 
pusat. Oleh karena itu, Sukmo Harsono khawatir jika nantinya 
partai kecil akan sulit meyakinkan rekrutannya untuk mencalonkan 
diri di partai kecil tersebut karena ketakutan bahwa nantinya yang 
akan dipilih adalah kader yang memang sudah lama (Detik.com, 
30/12/2022). 

Senada, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun turut menolak 
gagasan merubah sistem pemilu menjadi proposional tertutup. 
Melalui juru bicara PSI, Ariyo Bimmo, mengatakan bahwa sistem 
proposional tertutup akan meredam perkembangan anak muda 
dalam partai politik dan hanya menguntungkan elit partai. Selain 
itu, sistem proposional terbuka juga merupakan bentuk kemajuan 
demokrasi Indonesia (Detik.com, 30/12/2022). 

Menimbang Sistem Pemilu di Indonesia   
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Meski ditolak sejumlah partai politik, wacana sistem proposional 
tertutup mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP). Melalui sekretaris jenderal PDIP, Hasto 
Kristiyanto, menyebutkan bahwa sistem proposional tertutup 
dapat menekan biaya pemilu (Tempo.co, 30/12/2022). Berdasarkan 
pernyataan berbagai partai politik ini, dapat dikatakan bahwa setiap 
sistem pemilu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-
masing dan lekat dengan kepentingan partai politik.  

Tidak Ada Sistem Pemilu yang Sempura

Pada dasarnya sistem pemilu terdiri dari empat model, yaitu sistem 
mayoritas (satu daerah pemilihan, satu wakil), proposional (satu 
daerah pemilihan memiliki beberapa wakil), sistem campuran, 
dan sistem lainnya (Norris, 2004). Sejak pemilu pertama tahun 
1955, Indonesia telah menggunakan sistem proposional. Sistem 
pemilu proposional dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan 
antara perolehan suara sah dan kandidat atau partai politik yang 
mendapatkan suara sah tersebut. Artinya, bila seorang kandidat 
atau partai politik mendapatkan total suara sebanyak 40%, maka 
kandidat atau partai politk tersebut tersebut juga akan mendapatkan 
40% kursi dari jumlah kursi total yang ada di parlemen. Dalam sistem 
ini, satu daerah pemilihan menyediakan lebih dari satu kursi (IDEA, 
2016). 

Sistem proposional umumnya terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem 
proposional tertutup dan sistem proposional terbuka. Pada sistem 
proposional tertutup, hanya ada lambang partai politik pada 
surat suara. Sedangkan sistem proposional terbuka tidak hanya 
menampilkan lambang partai politik pada surat suara, melainkan juga 
menampilkan nama kandidat (Labolo & Ilham, 2015). Kedua sistem 
ini pernah digunakan di Indonesia, yaitu sistem proposional tertutup 
digunakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sedangkan sistem 
proposional terbuka digunakan pasca Reformasi, yaitu Pemilu tahun 
2004. 

Setiap sistem proposional, baik tertutup maupun terbuka memiliki 
kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem proposional 
tertutup adalah lebih memudahkan pemilih. Sebab, hanya ada 
lambang partai politik pada surat suara. Lebih lanjut, dengan 
hanya menampilkan lambang partai politik, diharapkan akan 
membuat diferensiasi partai politik.  Sedangkan kekurangan sistem 
proposional tertutup diantaranya adalah hanya menguntungkan elit 
tertentu dalam partai politik. Pasalnya, dengan demokrasi internal 
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partai politik di Indonesia saat ini yang bersifat eksklusif, di mana 
penentuan kandidat berada di tangan sejumlah elit partai politik 
(Hidayah, 2019), maka kandidat yang akan duduk di Parlemen 
nantinya hanya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elit 
partai politik. Selain itu, sistem proposional tertutup dianggap lebih 
menguntungkan partai politik besar karena sudah memiliki basis 
massa yang jelas. 

Sistem proposional terbuka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan dari sistem proposional terbuka diantaranya adalah 
membuka kesempatan bagi setiap kandidat. Hal ini dikarenakan 
pemilih dapat memilih langsung kandidatnya karena sudah 
tersedia pada surat suara. Selain itu, sistem ini juga dianggap 
dapat memberikan harapan bagi partai baru maupun partai kecil 
yang sering kali merekrut kandidat yang memang telah memiliki 
popularitas. 

Kekurangan dari sistem proposional terbuka adalah menyulitkan 
pemilih karena terlalu banyak nama kandidat pada surat suara. 
Lebih lanjut, sistem proposional terbuka juga dianggap lebih bersifat 
kandidat sentris, sehingga berdampak pada pragmatisme partai 
politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen.  

Perbaikan Demokrasi Internal Partai Politik 

Jika melihat tantangan pemilu di Indonesia di mana terlalu banyak 
partai politik, surat suara yang menyulitkan pemilih karena berisi 
banyaknya nama kandidat, sulitnya mencari perbedaan antar partai 
politik, serta pemilu yang terlalu bersifat kandidat sentris yang 
memunculkan pragmatisme partai politik, maka merubah sistem 
pemilu menjadi proposional tertutup dapat menjadi salah satu opsi 
untuk dikaji kembali. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah 
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) untuk kembali mengkaji sistem pemilu di Indonesia. 

Selain itu, penting pula bagi partai politik mempersiapkan segala 
kemungkinan. Seandainya sistem pemilu dilakukan secara 
proposional tertutup, maka hal terpenting yang harus dilakukan oleh 
partai politik adalah memperbaiki demokrasi internal partai politik. 
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat mekanisme internal partai 
politik yang jelas terkait siapa yang nantinya akan duduk di Parlemen. 

Di sisi lain, jika sistem pemilu tetap menggunakan sistem 
proposional terbuka, maka partai politik perlu untuk membenahi 
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sistem rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota legislatif. Jangan 
sampai, partai politik hanya merekrut kandidat yang hanya memiliki 
popularitas dan elektabilitas, tanpa mempertimbangkan kapabilitas 
dan integritas. 

 - Ahmad Hidayah   -

Wacana perubahan 
sistem pemilu 
proposional dari 
terbuka menjadi 
tertutup perlu untuk 
dikaji kembali. Meski 
demikian, apapun 
model sistem pemilu 
yang akan diterapkan, 
hal terpenting yang 
perlu dilakukan 
adalah memperbaiki 
kualitas demokrasi 
internal partai politik

Politik



Update Indonesia — Volume XVII, No.1 – Januari 2023 29

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
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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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