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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2023 mengangkat laporan utama mengenai 
tumbuh suburnya politik keluarga dalam sistem politik secara tidak langsung 
memberi dampak pada munculnya pemimpin-pemimpin perempuan. 
Dengan tidak adanya regulasi yang membatasi hal tersebut, maka kandidat 
perempuan tersebut harus mampu menunjukan kapabilitasnya.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang melihat 
realisasi APBD dua provinsi di Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Papua. Kekayaan daerah tentunya berkontribusi pada 
pembangunan nasional. Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih 
dalam pembangunannya dari optimalisasi anggaran belanja dan pendapatan 
Selanjutnya, kami membahas hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden 
Joko Widodo telah terlaksana dan dapat dirasakan saat ini, contohnya 
dengan melihat angka investasi industri manufaktur dan industri 
pertambangan seperti nikel.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang praktik beda agama 
di Indonesia. Pernikahan beda agama (PBA) secara praktiknya memang 
bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi 
masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun, dalam perspektif regulasi 
dan aturan hukum persoalan ini memiliki kompleksitas yang mendalam. 
Selanjutnya, kami membahas tentang penegakan pemberantasan tindak 
pidana korupsi harus dilakukan dengan memperhatikan reformasi dari 
beberapa aspek hukum: struktur, substansi, dan kultur.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang Pekan Kerukunan 
Antar Umat Beragama atau lebih populer dengan World Interfaith 
Harmony Week (WIHW) diperingati setiap tahunnya di pekan pertama 
bulan Februari. Akan tetapi, melihat kondisi di Indonesia, kerukunan umat 
beragama masih menjadi persoalan hari ini, khususnya terkait pendirian 
rumah ibadah.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang bonus demografi 
di Indonesia. Namun, kondisi demografi Indonesia saat ini masih memiliki 
beragam permasalahan diantaranya jumlah penduduk yang besar, 
rendahnya kualitas penduduk bahkan kurangnya distribusi penduduk. 
Hal ini penting untuk dibahas karena majunya sumber daya manusia 
suatu negara di dasarkan pada setiap kelahiran manusia hendaknya harus 
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membawa dampak signifikan terhadap pembangunan negara itu 
sendiri.

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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Perempuan dalam Lingkaran Politik Keluarga

Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam 
perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik 
keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan 
jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki 
jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Selain itu, politik keluarga atau 
familisme dianggap sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada 
ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga 
dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada 
kewajiban sosial lainnya (Djati, 2013). 

Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo 
dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, 
Gibran Rakabuming, anak pertama dari Joko Widodo, yang saat 
ini menjabat sebagai Walikota Solo. Kedua, Bobby Nasution yang 
merupakan Walikota Medan saat ini adalah suami dari Kahiyang 
Ayu, anak kedua dari Joko Widodo. Artinya, dua anggota keluarga 
sudah terpenuhi dan dapat dikatakan sebagai politik keluarga. 
Ditambah lagi, terdapat wacana bahwa anak bungsu dari Joko 
Widodo, yaitu Kaesang Pangarep berencana untuk terjun ke dunia 
politik (Detik.com, 26/12/2023). Tidak hanya itu saja, su politik 
keluarga juga semakin berkembang ketika Atalia Praratya, istri 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terindikasi akan maju dalam 
Pilkada Kota Bandung Tahun 2024 (Detik.com, 02/02/2023).     

Jika menarik benang merah dari Kaesang Pangareb, Atalia Praratya, 
Gibran Rakabuming, ataupun Bobby Nasution, ke empat tokoh 
yang terkait dengan politik keluarga ini memulai karir politik melalui 
Pilkada. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Effendi (2018) 
dalam tulisannya yang berjudul “Dinasti Politik dalam Pemerintahan 
Lokal, Studi Kasus Dinasti Banten”, bahwa politik keluarga dimulai 
ketika diberlakukannya Pilkada langsung untuk pertama kali di 
Indonesia pada tahun 2005, maupun implementasi otonomi 
daerah tahun 2001 yang ditandai dengan munculnya elit – elit lokal 

Laporan Utama
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(Effendi, 2018). Lebih lanjut, Munjin (2018) mengatakan bahwa 
seiring dengan tumbuhnya otonomi daerah, pemerintahan di 
tingkat daerah justru menghasilkan akumulasi kekuasaan oleh orang 
terkaya atau keluarga tertentu. Munjin pun menambahkan dengan 
istilah “perangkap demokrasi”, dimana oligarki lokal melakukan 
pembajakan demokrasi secara legal dan formal (Munjin, 2018). 

Terdapat beberapa dampak negatif dengan lahirnya politik keluarga. 
Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon 
kepala daerah yang hanya melihat modal sosial dan kapital, sehingga 
menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan 
sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, 
menciptakan masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo 
di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa 
dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala 
daerah menggantikan petahana (Effendi, 2018). 

Salah satu penyebab tumbuh sumburnya politik keluarga di Indonesia 
adalah lemahnya regulasi. Dalam konteks Pilkada, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota telah memberikan angin segar dalam membatasi 
politik keluarga dengan menggunakan pendekatan larangan 
konflik kepentingan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 huruf q yang 
menyatakan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana. Dalam penjelasan undang-undang 
Pilkada tersebut, dijelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud 
dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana seperti 
tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis 
keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping 
dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa 
jabatan.  

Dalam perjalanannya ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan 
MK Nomor 34/PUU-/XIII/2015, dengan alasan “konflik kepentingan 
dengan petahana”, hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat 
politis dan asumtif, seolah-olah setiap calon yang mempunyai 
hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana 
dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak 
tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi,  
integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas 
calon yang bersangkutan secara  objektif (Susanti, 2017). Putusan 
MK ini telah membuka jalan tumbuhnya politik keluarga yang dapat 
berujung pada politik dinasti. 

Menurut Purwaningsih (2020), terdapat perbedaan antara politik 

Laporan Utama
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dinasti dan politik keluarga. Dalam webinar yang diselenggarakan 
oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Purwaningsih 
menjelaskan bahwa yang dikatakan politik keluarga jika terdapat 
dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik. 
Sedangkan politik dinasti jika terdapat minimal empat orang 
anggota keluarga yang menduduki jabatan politik serta lebih dari 
dua generasi. Berdasarkan penjelasan dari Purwaningsih (2020) ini, 
maka dapat dikatakan bahwa cikal bakal dari politik dinasti adalah 
politik keluarga. 

Perempuan dalam Lingkaran Politik Keluarga

Tumbuh suburnya politik keluarga dalam sistem politik secara tidak 
langsung memberi dampak pada munculnya pemimpin-pemimpin 
perempuan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, jika ditinjau dari 
perspektif yang lebih luas, terdapat beberapa contoh pemimpin 
perempuan yang lahir karena politik keluarga, seperti Indira Ghandi di 
India, Hasina Wazed dan Khaleda Zia di Bangladesh, Benazir Bhutto 
di Pakistan, Hillary Clinton di Amerika Serikat ataupun Sirimavo 
Bandaranaike di Sri Lanka. Menurut Kusumaningtyas (2017), hal 
ini terjadi karena Hubungan keluarga ini memungkinkan perempuan 
untuk mengatasi berbagai kendala untuk maju dalam politik, seperti 
kurangnya modal finansial, pengalaman, jaringan, informasi serta 
memudahkan dalam mencari patron. (Kusumaningtyas, 2017). 

Di Indonesia, begitu banyak kepala daerah perempuan yang 
merupakan bagian politik keluarga. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh Kusumaningtyas (2017) dalam penelitiannya yang 
berjudul “Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal” 
dijelaskan bahwa sebanyak 45 persen perempuan yang terpilih 
pada Pilkada tahun 2015 terindikasi politik keluarga. Lebih lanjut, 
pada Pilkada tahun 2020, terdapat 124 kandidat yang terafiliasi 
dengan politik keluarga. Dari angka tersebut, 57 diantaranya adalah 
perempuan dan 29 di antaranya adalah istri dari kepala daerah 
sebelumnya (Rahmatunnisa, 2021). Angka ini jelas menunjukkan 
bahwa faktor politik keluarga masih menjadi salah satu pintu utama 
masuknya para perempuan untuk berkompetisi dan memenangkan 
Pilkada langsung. 

Tidak hanya di Pilkada tahun 2020, pada pemilihan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019, 
sejumlah perempuan yang terindikasi politik keluarga juga berhasil 
lolos ke Parlemen, seperti Puteri Komarudin, yang merupakan putri 
dari politisi Partai Golkar, Ade Komarudin; Athari Gauthi Ardi, yang 

Laporan Utama
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merupakan putri dari mantan anggota DPR dua periode, Epyardi 
Asda; ataupun Dyah Roro Esti Widya Putri, yang merupakan putri 
dari mantan anggota DPR RI, Satya Widya Yudha. 

Hal yang menarik untuk diamati dari hasil pemilu legislatif tahun 2019 
adalah anggota legislatif perempuan terpilih dari Partai Nasional 
Demokrat (Nasdem). Dari 19 anggota legislatif perempuan terpilih 
dari Partai Nasdem, 13 diantaranya terindikasi politik keluarga, 
seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Latar Belakang Anggota Legislatif Terpilih Partai 
Nasdem Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

Sumber: Zaetun & Mariyah, 2020
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Banyaknya anggota legislatif perempuan dari Partai Nasdem 
sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2019), dijelaskan bahwa 
salah satu model rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem 
adalah melalui talent scouting, yaitu Badan Pemenangan Pemilu 
(Bapilu) Partai Nasdem berusaha merekrut orang-orang yang 
memang sudah memiliki sumber daya kapital, sosial, serta popularitas 
untuk dijadikan calon anggota legislatif Partai Nasdem. 

Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

Tepat satu tahun menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024, tulisan 
ini mencoba untuk memberikan beberapa hal penting terkait 
politik keluarga. Pertama, sampai saat ini tidak ada regulasi yang 
membatasi bagi orang-orang yang terindikasi politik keluarga 
untuk dapat menjadi kandidat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 
mendatang. Lebih lanjut, tidak ada wacana bagi DPR RI untuk 
membuat peraturan pembatasan politik keluarga. Artinya, setiap 
orang walaupun terafiliasi dengan politik keluarga memiliki hak 
untuk menjadi kandidat. 

Kedua, dengan tidak adanya regulasi yang membatasi kandidat 
yang terindikasi politik keluarga, maka yang perlu dilakukan oleh 
partai politik adalah memastikan bahwa kandidat-kandidat tersebut 
memang memiliki kapasitas. Cara terbaik yang dapat dilakukan 
adalah dengan membuat model rekrutmen dan proses seleksi 
kandidat yang jelas dan transparan sehingga walaupun kandidat 
tersebut terindikasi dengan politik keluarga, tidak serta-merta dapat 
lolos menjadi kandidat. Jangan sampai, esensi demokrasi di dalam 
partai politik memudar karena munculnya orang-orang yang secara 
tidak langsung memiliki “fast track” untuk mendapatkan jabatan 
politik. Padahal, publik menginginkan figur yang memang memiliki 
rekam jejak yang jelas, bukan hanya karena anak dari elit politik. 

Ketiga, bagi kandidat-kandidat perempuan yang memang terafiliasi 
dengan politik keluarga, karena tidak ada regulasi yang membatasi 
hal tersebut, maka kandidat perempuan tersebut harus mampu 
menunjukan kapabilitasnya. Sehingga dapat meminimilasir tuduhan 
bahwa seorang perempuan hanya bisa mendapatkan posisi strategis 
ataupun memenangi pemilu hanya karena memiliki hubungan darah 
dengan orang yang telah berkuasa. 

Keempat, pendidikan politik terhadap masyarakat Indonesia juga 
menjadi hal terpenting menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 
mendatang. Publik perlu untuk melihat rekam jejak, program, serta 
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visi dan misi kandidat dalam memilih calon pemimpin di Pemilu dan 
Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Jangan sampai, pemimpin 
Indonesia yang terpilih kelak hanya berbekal modal finansial, 
popularitas dan ke garis keturunan semata.

 - Ahmad Hidayah  - 

Tumbuh suburnya 
politik keluarga 
dalam sistem politik 
secara tidak langsung 
memberi dampak 
pada munculnya 
pemimpin-pemimpin 
perempuan. Dengan 
tidak adanya regulasi 
yang membatasi 
hal tersebut, maka 
kandidat perempuan 
tersebut harus 
mampu menunjukan 
kapabilitasnya. 
Sehingga dapat 
meminimilasir tuduhan 
bahwa seorang 
perempuan hanya bisa 
mendapatkan posisi 
strategis ataupun 
memenangi pemilu 
hanya karena memiliki 
hubungan darah 
dengan orang yang 
telah berkuasa
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Melihat Realisasi APBD Dua Provinsi Kaya
 di Indonesia Bagian Timur 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari total 34 provinsi di 
Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) terbesar pada 2021. Berada di 
urutan pertama tentunya adalah Provinsi DKI Jakarta (tempo.co, 
20/01/2023). Diikuti provinsi terkaya lain yaitu Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Banten, 
Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Di antara deretan provinsi terkaya, hanya ada dua provinsi yang 
mewakili Kawasan Indonesia Timur yaitu Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Papua. Padahal, kawasan Indonesia timur memiliki sumber daya 
alam yang berkontribusi besar bagi neraca perdagangan Indonesia. 

Pada tulisan kali ini, penulis akan membahas kekayaan dua provinsi 
terkaya di Indonesia bagian timur berdasarkan realisasi anggarannya 
selama ini dan rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutannya. Hal 
ini penting mengingat kawasan Indonesia timur seringkali luput dari 
pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya 
manusia karena letak geografisnya yang berada jauh dari ibukota 
negara. 

Apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua masih berada di garis rata-
rata IPM Indonesia. Rilis BPS menyebutkan bahwa IPM Indonesia 
tahun 2022 terhitung mengalami kenaikan sebesar 0,86 persen ke 
level 72,91 pada 2022 dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,29 
(BPS, 2022).

Meski terjadi peningkatan, hanya ada 10 provinsi yang memiliki IPM 
di atas rata-rata. Dapat diartikan bahwa gap yang ada masih sangat 
tinggi antar provinsi di Indonesia. Mengerucut pada dua provinsi 
kaya Indonesia di bagian timur, IPM Provinsi Sulawesi Selatan 
berada di urutan ke-11, yaitu 72,82. Kondisi tersebut masih sangat 

Ekonomi
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jauh berbeda dengan Provinsi Papua yang berada di urutan terbawah 
IPM terendah yaitu 61,39. Angka tersebut dapat dikatakan bahwa 
masih perlunya perhatian lebih dengan memperhatikan realisasi 
anggaran pada keuangan daerah pada masing-masing provinsi. 

Tingginya realisasi anggaran suatu daerah akan berpengaruh positif 
terhadap pembangunan manusianya. Buktinya ada pada penelitian 
yang dilakukan oleh Paramita (2020) yang berjudul ”Analisis 
Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 
Kota Makassar”. Pada penelitian tersebut menemukan hasil bahwa 
variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang 
pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar. Artinya, setiap 
bertambahnya anggaran Belanja Modal dan Biaya Operasional 
Pemeliharaan bidang pendidikan maka akan meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia dengan asumsi ceteris paribus. 

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan 
menyebutkan bahwa dari segi realisasi belanja APBD dan APBN di 
Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Realisasi belanja 
APBD pada triwulan II 2022 tercatat Rp2,11 triliun (28,47 persen 
dari pagu 2022), lebih rendah jika dibandingkan realisasi periode 
yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3,10 triliun. 

Angka tersebut diperuntukkan belanja pegawai, belanja barang, 
belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Pegawai 
difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat pada 
gaji, dimana realisasi s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp4.047,88 miliar, 
turun sebesar 3,54% (yoy).

Untuk Belanja Barang menunjukkan tren positif dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi 
belanja barang mencapai Rp2.768,28 Miliar. Untuk Belanja Modal 
difokuskan ke penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, seperti 
Pembangunan Bendungan, Pembangunan Daerah Irigasi Baliase 
& Gilireng, Pembangunan Jalur Kereta Api, Jalan dan Jembatan. 
Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp911,88 Miliar s.d. 30 Juni 
2022. Belanja terbesar direalisasikan oleh PUPR sebesar Rp474,16 
Miliar.

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Juni 2022 sebesar 
Rp27,66 Miliar, utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk 
perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima 

Ekonomi
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Bidik Misi dan KIP Kuliah pada satker lingkup Kementerian Agama. 
Realisasi ini naik sebesar 3,73% dibanding tahun 2021 (yoy).

Sementara itu, realisasi belanja APBN sebesar Rp7,82 triliun atau 
38,46 persen dari total pagu anggaran, menurun dibandingkan 
triwulan yang sama tahun 2021 sebesar Rp8,59 triliun. Hal ini 
sejalan dengan kontraksi PDRB konsumsi pemerintah pada triwulan 
II 2022 sebesar 17,18 persen (yoy). 

Jika dilihat dari realisasi pendapatan, APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan mengalami kenaikan pada triwulan II 2022 dibandingkan 
triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2022 tercatat 
Rp4,48 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan 
asli daerah (PAD). Sementara itu, realisasi pendapatan APBD di 
24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp10,88 
triliun, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama 
tahun 2021. Di sisi lain, kemandirian fiskal di seluruh Sulawesi 
Selatan mengalami peningkatan yang utamanya dikontribusikan 
oleh penerimaan pajak.

Keuangan Daerah Provinsi Papua

Laporan BI Kantor Perwakilan Provinsi Papua menyebutkan bahwa 
realisasi pendapatan APBD pada triwulan II 2022 mengalami 
pertumbuhan, akan tetapi penyerapannya mengalami kontraksi. 
Ada pertubuhan sebesar 43,59 persen yang didorong oleh Pajak 
Perdagangan Internasional sebagai dampak positif dari ekspor-
impor.

Meskipun demikian, pada sisi belanja APBD mengalami penurunan 
sebesar -15,98 persen yang disebabkan oleh menurunnya 
belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. Hal ini yang 
mengakibatkan kinerja APBD melambat dibandingkan tahun 2021. 

Melihat perbedaan keuangan daerah pada dua provinsi kaya 
di Indonesia timur, maka hal ini dapat menjadi cerminan bagi 
pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan yang perlu 
diarahkan pada pengurangan ketimpangan wilayah. Hal ini penting 
karena dua provinsi kaya dapat menjadi acuan bagi provinsi lain 
dalam membangun daerahnya meskipun secara geografis terletak 
jauh dari ibukota.

Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui kantor perwakilan di 
masing-masing daerah perlu memaksimalkan realisasi belanja dan 
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pendapatan dengan bekerja sama dengan satuan pemerintahan 
daerah. Sehingga, antara anggaran dan bauran kebijakan dapat 
menjadikan daerah terutama Provinsi Papua dapat meningkatkan 
pembangunan manusianya, dimulai dari optimalisasi anggaran 
daerah.

 - Nuri Resti Chayyani -

Ekonomi
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Peran Hilirisasi Industri untuk Perekonomian Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Tahunan bersama 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam 
rangka peringatan 77 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 
menyampaikan perlunya mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi 
Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia (16/08/2022). Hal ini tentunya 
akan berdampak pada perekonomian Indonesia. 

Pasalnya, hilirisasi dan industrialisasi dinilai efektif meningkatkan 
nilai tambah ekonomi di masa krisis kesehatan akibat Covid-19. 
Sebagaimana saat ini perekonomian dunia belum pulih sepenuhnya, 
kemudian diperparah dengan krisis pangan, krisis energi dan krisis 
keuangan yang dipicu oleh perang di Ukraina. Sebanyak 107 negara 
terdampak krisis, beberapa di antaranya diperkirakan bangkrut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan 
bahwa hilirisasi merupakan upaya untuk membawa bangsa 
Indonesia menjadi negara industri yang tidak hanya mengandalkan 
sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Hilirisasi juga 
akan merubah Indonesia dari negara yang serba konsumtif menjadi 
negara produktif.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kembali 
mencatatkan surplus neraca perdagangan pada April 2022, yakni 
sebesar USD 7,56 miliar. Apabila dibandingkan dengan bulan 
sebelumnya, surplus neraca perdagangan pada bulan April naik 
66,9 persen.

Tentunya kenaikan surplus neraca perdagangan bukan tanpa sebab. 
Surplus neraca perdagangan itu diperoleh dari nilai ekspor yang 
lebih tinggi dibandingkan nilai impor pada periode tersebut. BPS 
mencatat, nilai ekspor pada April 2022 sebesar USD 27,32 miliar, 
sedangkan nilai impor mencapai USD 19,76 miliar.

Ekonomi
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Sementara itu, surplus April 2022 merupakan rekor tertinggi yang 
berhasil melampaui bulan Oktober 2021 dengan nilai sebesar USD 
5,74 miliar. Bahkan, nilai ekspor bulan keempat itu juga menjadi 
capaian tertinggi sepanjang masa, yang sebelumnya tercipta pada 
Maret 2022 sebesar USD 26,5 miliar.

Salah satu hilirisasi industrinya adalah manufaktur yang kinerjanya 
tahun 2022 tercatat gemilang. Berdasarkan keterangan dari Menteri 
Perindustrian, Agus Gumiwang, hilirisasi industri manufaktur 
selama ini telah terbukti sebagai prime mover bagi perekonomian 
nasional. Agus juga menyebutkan bahwa ada multiplier effect yang 
terjadi karena hilirisasi yang dilakukan (Kemenperin, 23/12/2022). 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri pengolahan 
masih memberikan kontribusi yang dominan terhadap nilai ekspor 
nasional, dengan capaian sebesar 74,46 persen sepanjang Januari-
April 2022. Selama empat bulan pertama tahun 2022, kinerja 
pengapalan produk sektor manufaktur menembus hingga lebih dari 
USD 69,59 miliar atau naik 29,19 persen dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu.

Agus Gumiwang juga menyampaikan kontribusi pada nilai ekspor 
menunjukkan bahwa upaya dan kebijakan dalam pemulihan ekonomi 
nasional yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik di 
tengah menghadapi berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global 
yang tidak menentu. Tentu saja hal tersebut merupakan kabar yang 
baik sebagai hasil dari jerih payah pemerintah untuk membangkitkan 
perekonomian dari segi industri. 

Lebih lanjut, investasi bidang manufaktur pada akhir tahun 2022 
tergolong menggiurkan. Hal tersebut tercermin dalam realisasi 
penanaman modal sektor industri manufaktur mencapai Rp 365,2 
triliun sepanjang bulan Januari-September 2022. 

Menteri Perindustrian juga menyebutkan bahwa capaian tersebut 
meningkat 54 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu 
sebesar Rp 236,8 triliun. Kepercayaan diri para investor di sektor 
industri ini harus tetap dijaga, yang didukung dengan berbagai 
kebijakan strategis. 

Data Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) pada Januari-September 2022, kontribusi sektor industri 
manufaktur terhadap total investasi mencapai 40,9 persen atau 
sebesar Rp 892,4 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 35,3 
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persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Selain itu, angka 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor manufaktur 
sebesar Rp 104,9 triliun. Begitu pula pada Penanaman Modal Asing 
(PMA) yang mengalami peningkatan. 

Pencapaian peningkatan investasi di sektor tersebut ada korelasinya 
dengan upaya pemerintah yang memacu hilirisasi industri, terutama 
industri pertambangan dan bukan hanya di sektor pertanian dan 
industri makanan dan minuman. Namun, apabila melihat lebih 
jauh, hilirisasi bidang pertambangan juga menghadapi tantangan 
perdagangan internasional, contohnya pada komoditas nikel yang 
memiliki prospek pasar gemilang hingga tahun 2050. 

Salah satu penelitian dari Bessie (2022) yang berjudul “Strategi 
Indonesia menghadapi tantangan perdagangan internasional: 
studi kasus sengketa perdagangan nikel Indonesia dan Uni Eropa,” 
menemukan fakta bahwa fokus Indonesia pada hilirisasi industri 
khususnya dalam membangun ekosistem kendaraaan listrik terlihat 
dari konsistensi dan peran langsung pemerintah dalam penerapan 
arah kebijakan dan percepatan pembangunan. Di satu sisi, tantangan 
yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan bebas terutama 
menghadapi gugatan Uni Eropa tidak lepas dari persaingan dagang. 

Rilis dari Lembaga International Energy Agency (IEA) menyebutkan 
bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh pesat hingga 
tahun 2050. Mengingat nikel merupakan bahan baku penting 
bagi industri baterai kendaraan listrik serta pembangkit energy 
geothermal. Peningkatan permintaan nikel di pasar global dipicu 
oleh penguatan tren energi baru-terbarukan (EBT) (IEA, 2022). 

Rilis tersebut senada dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang melaporkan bahwa nilai ekspor nikel di kuartal III tahun 
2022 mencapai US$4,13 miliar. Angka tersebut telah mengalami 
peningkatan sebesar 405,4 persen dibandingkan kuartal III tahun 
2021. 

Melihat potensi yang besar bagi hilirisasi industri sumber daya alam 
terhadap perekonomian dalam hal ini PMDN maupun PMA, sudah 
seharusnya pemerintah perlu memilih kebijakan yang tepat untuk 
tetap bersaing di pasar global. Beberapa rekomendasi kebijakan 
dapat dilakukan pemerintah. Kementerian Perindustrian dapat 
dengan bijak dalam memberlakukan larangan ekspor sumber daya 
alam. 
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Seperti pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel di awal 2020 lalu, 
nilai ekspornya melonjak hingga 58,89 persen menjadi US$ 1,28 
miliar pada tahun 2021. Kebijakan larangan ekspor yang tepat akan 
memberikan keuntungan maksimal bagi Indonesia. Namun, jika 
sembarangan, maka larangan ekspor yang ketat akan memperburuk 
perdagangan Indonesia di mata global seperti penelitian yang 
dilakukan Bessie (2022). 

Tak kalah penting, Kementerian Investasi/BKPM perlu 
mengoptimalkan penerimaan negara di segi PMDN dan PMA 
dengan mempertimbangkan dokumen analisis mengenai dampak 
lingkungan. Dengan demikian, hilirisasi industri sumber daya 
alam akan berlanjut dengan tidak mengesampingkan fungsi alam 
sesungguhnya. 

Baik Kementerian Investasi/BKPM maupun Kementerian 
Perdagangan juga perlu mengorganisir berbagai tantangan terkait 
perdagangan internasional dalam rangka hilirisasi industri dengan 
cara audiensi dengan mitra dagang. Contoh nyata yang kerap kali 
dihadapi adalah kecaman dari negara lain atas kebijakan larangan 
ekspor bijih nikel yang diberlakukan. Hal ini penting untuk menghargai 
sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan

- Nuri Resti Chayyani -

Hilirisasi industri yang 
telah dicanangkan 
Presiden Joko Widodo 
telah terlaksana dan 
dapat dirasakan saat 
ini contohnya dengan 
melihat angka investasi 
industri manufaktur 
dan industri 
pertambangan seperti 
nikel.
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Mengurai Persoalan Pernikahan Beda Agama di Indonesia

    

Pernikahan beda agama (PBA) secara praktiknya memang bukan 
merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi 
masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun, dalam perspektif 
regulasi dan aturan hukum persoalan ini memiliki kompleksitas yang 
mendalam.

Kompleksitas ini merujuk pada kondisi lndonesia yang adalah negara 
plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama 
di satu sisi dan regulasi kebijakan terkait kondisi tersebut masih 
menunjukkan kondisi yang kontradiktif di sisi lainnya terkait dengan 
pernikahan beda agama. 

Hal ini semakin bertambah signifikan dan berdampak secara 
luas, terutama jika menilik data yang dihimpun oleh Indonesian 
Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal 
Maret 2022, menunjukkan bahwa sudah ada 1.425 pasangan beda 
agama menikah di Indonesia.

Konflik Hukum Pernikahan Beda Agama (PBA)

Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit 
mengatur persoalan PBA yang sangat kompleks. Sehingga selama 
ini pasangan PBA harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal 
maupun ilegal agar pernikahannya mendapat legalitas di Indonesia. 

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum 
mengenai pernikahan yang terwujud dalam eksistensi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) telah jelas 
mengatur bahwa konsep “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu.”

Hukum
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Maksud dari konteks ini adalah suatu perkawinan dapat dikategorikan 
perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan 
perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya 
pernikahan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan 
hukum agama dalam melaksanakan pernikahan merupakan hal yang 
sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 

Namun, di sisi lain kondisi tersebut semakin menemukan situasi 
yang semakin kompleks dan kontradiktif sejak disahkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Hal tersebut terlihat gambarannya dalam eksistensi Pasal 35 huruf a 
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana di dalamnya 
telah membuka peluang penetapan PBA yang jelas bertentangan 
dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit 
mengatur bahwa PBA adalah tidak sah di mata agama dan negara. 

Secara hukum, konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini 
adalah timbulnya peluang disparitas penerapan hukum di lapangan. 
Contohnya adalah memungkinkan adanya pengajuan menetapkan 
permohonan PBA di pengadilan. Namun, terhadap fenomena ini, 
dalam praktiknya hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, 
ada yang menolak mengabulkan permohonan PBA. 

Di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan PBA. 
Oleh karena itu, problematika multi tafsir ini menjadi persoalan yang 
turut menimbulkan ketidakpastian hukm di masyarakat (badilag.
mahkamahagung.go.id, 15/7/2022)

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dilema jaminan 
Konstitusi

Seperti diketahui, bahwa nasib PBA kini  semakin mengalami 
kondisi yang sudah terang benderang pasca Mahkamah Konstitusi 
(MK) menolak permohonan pemohon untuk melegalkan PBA. 
Dalil permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 beberapa 
waktu  lalu terkait dengan terkait Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta 
Pasal 8 huruf F UU No 1 Tahun 1974 dinilai tidak beralasan menurut 
hukum. Hal ini bukanlah suatu hal yang mengagetkan terkait dengan 
putusan tersebut mengingat hal ini bukanlah kali pertama MK 
melakukannya, seperti dalam perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 
(mkri.id, 23/1/2023).

Mahkamah Konstitusi sangat sentral dalam kewenangannya karena 
memiliki peran sebagai penafsir dalam persoalan undang-undang 
harus memastikan bahwa negara menjamin hak konstitusional 
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setiap warga negara dalam mendapat jaminan konstitusionalitas, 
baik dari aspek penguatan norma dalam UUP, maupun diluar itu. 
Mengingat masih banyak persoalan sosiologis yang muncul di 
masyarakat karena sulitnya akses terhadap pencatatan administratif 
terkait dengan PBA ekses negatif dari itu yang harusnya dilindungi 
oleh negara. 

Dalam konteks kebijakan sejatinya hal ini sangat mungkin dilakukan 
dalam bentuk diskresi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penguatan 
UUP merupakan hal yang juga memiliki nilai jaminan konstitusional 
adalah penting, namun dalam kondisi tertentu PBA yang berada 
diluar konsep utama UUP harus diakomodasi dalam norma yang 
sifatnya pengecualian untuk perlindungan masyarakat dan dampak 
sosial yang diakibatnya melalui perubahan UUP. 

DPR dan Presiden/Pemerintah adalah lembaga yang tepat mengatur 
ini karena memiliki perangkat dan sumber daya yang lebih banyak 
daripada lembaga peradilan seperti MK terutama perangkat dan 
sumber daya dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat begitu 
juga kemampuan dalam melakukan riset yang mendalam dengan 
melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan dalam menyiapkan 
naskah akademik.

 - Galang Taufani -
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Meninjau Penegakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 

Memerangi tindak pidana korupsi yang dinilai sudah menjadi 
masalah hampir di seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri, bahwa 
harus dilakukan terus menerus, sekaligus menjadi agenda mendesak. 
Hal ini mengingat bahwa peran dan fungsi anti korupsi dalam aspek 
penyelenggaraan negara, termasuk Indonesia

Indonesia sendiri dalam menjadikan isu anti korupsi dalam bagian 
penting penyelenggaraan negara. Dalam Visi 2045, Indonesia 
menjadikan anti korupsi sebagai salah satu pilar penting dalam 
aspek kajian kajian peningkatan ketahanan nasional dan tata kelola 
pemerintahan. Hal ini secara lebih dalam memberikan catatan 
penting dalam aspek pembangunan hukum pencegahan dan dan 
pemberantasan korupsi sebagai agenda yang harus dilakukan 
(Bappenas.go.id, 2019)

Catatan tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum dan 
penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat bagi tercapainya 
Indonesia 2045. Meski pasca Reformasi  telah mendapat tempat 
yang penting dalam kehidupan berbangsa, hukum dan penegakannya 
belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Korupsi harus 
dikurangi semaksimal mungkin. Indonesia terus membangun 
mekanisme yang efektif untuk menghukum pelaku tindak pidana 
korupsi dan memberikan efek jera siapapun yang hendak melakukan 
korupsi. Fokus yang diberikan pada upaya pencegahan yang 
diperkuat dari sisi regulasi, sumber daya manusia, dan penguatan 
sistem di berbagai lini.

Realitas Penegakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Transparency Internasional  merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Indonesia  pada tahun 2022, di mana  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun ini skor CPI Indonesia 
merosot menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38. Ia menjelaskan, 
bahwa ada sejumlah alasan IPK Indonesia anjlok empat poin pada 
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2022. Angka itu dihitung dari delapan indikator yang diamati oleh 
Transparency International Indonesia (antaranews, 31/1/2023).

Dari delapan indikator, tiga diantaranya mengalami penurunan. 
Salah satu penurunan drastis terjadi di indikator PRS (Political Risk 
Service) International Country Risk Guide di mana mengalami 
penurunan 13 poin dari 48 menjadi 35. Selain itu, kebijakan negara 
yang melonggarkan kemudahan investasi, masih maraknya korupsi 
politik, dan penegakan hukum atas korupsi yang belum efektif.

Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 
3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 
capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Hal ini patut diapresiasi bahwa 
nilai indeks semakin mendekati 5, yang menunjukkan bahwa 
masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya, nilai 
indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat 
berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Mekipun demikian, 
pencapaian ini sejatinya masih di bawah target, yaitu skala 4 (bps.
go.id, 15/6/2022).

Kondisi ini diperparah dengan situasi penegakan yang masih jauh 
panggang daripada api. Hal ini mengingat masih banyaknya kritik 
masyarakat mengenai permasalahan korupsi di Indonesia. Survei 
Litbang Kompas misalnya, menunjukkan bahwa 43,2 persen 
responden menyebutkan bahwa korupsi menjadi faktor utama 
yang menghambat jalannya demokrasi di tanah air (kompas.com, 
19/9/2022).

Tantangan Penegakan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) 
sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang memerlukan 
usaha-usaha yang ekstra keras dalam penangannya. Menurut 
Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan 
oleh tiga hal: struktur hukum (legal structure), substansi hukum 
(legal subtance), budaya hukum (legal culture). 

Melihat apa yang dikatakan oleh Friedman setidaknya beberapa hal 
yang masih menjadi tantangan dalam penegakan pemberentasan 
korupsi di Indonesia adalah:  Pertama,  dari sisi struktur hukum masih 
banyak tantangan dari persoalan, seperti masih lemahnya penegakan 
hukum dan kurangnya efektivitas yang masih perlu dilakukan. Hal 
tersebut rasanya bukan hal yang mengagetkan, mengingat bahwa 
muncul  banyak kontroversi dan anggapan hukuman terpidana 
koruptor yang masih ringan, pemberian remisi bagi banyak koruptor,  
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hingga hak istimewa khusus yang sering didapatkan pelaku tindak 
pidana korupsi (ICW, 2021). Belum lagi  perubahan UU KPK yang 
mendapatkan sorotan karena hilangnya wewenang yang cukup 
besar sehingga berakibat terhadap melemahnya proses penegakan 
tindak pidana korupsi.

Kedua, aspek lainnya yang mengakibatkan munculnya derasnya 
pendapat miring terkait  dengan lemahnya penegakan persoalan 
korupsi adalah subtansi hukum yang masih memberikan ruang yang 
banyak terhadap pelemahan penegakan korupsi. Hal ini dapat dilihat 
dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak, 
seperti revisi UU KPK. Selain itu, UU pemasyarakatan misalnya 
masih memerlukan syarat yang ketat agar pemberian bersyarat 
dapat ditinjau kembali.

Ketiga,  dalam aspek budaya hukum kita dihadapkan pada bagaimana 
persoalan penguatan aspek etik dalam kehidupan organisasi harus 
dapat dijadikan contoh penegakan tindak pidana korupsi. Persoalan 
yang menerjang beberapa lembaga penegak hukum terkait dengan 
sikap dan tindakan yang seringkali jauh dari contoh penegakan tindak 
korupsi masih sering terlihat. Oleh karena itu, perlu pembangunan 
ekosistem yang kuat dalam mencerminkan nilai-nilai penegakan dan 
perlawanan tindak pidan korupsi.

Reformasi Penegakan Pemberantasan Korupsi 

Dengan realitas yang ada, maka wajar jika dorongan untuk 
pemberantasan korupsi adalah hal yang tidak terniscayakan dan 
harus didorong dengan segala daya upaya dalam perspektif. Presiden 
harus mendorong dan membangun lebih jauh lagi visi pemberantasan 
korupsi. Serta membagun upaya kelembagaan yang lebih simultan 
dengan berbagai cara, seperti transparansi, pengawasan, dan 
membangun reformasi peradilan

Selain itu, dalam konteks regulasi, mulai penguatan dalam beberapa 
aspek seperti mendorong lahirnya ketentuan UU dan menyusun 
prolegnas terkait dengan penegakan tindak pidana korupsi, 
mendorong aturan turunan yang membuka operasionalisasi lebih 
tegas terkait penegakan tindak pidana korupsi.

 - Galang Taufani -

Hukum

Realitas penegakan 
hukum yang terus 
mengecewakan 
harus ditindaklanjuti 
dengan usaha yang 
luar biasa dalam 
pembenahannya. 
Penegakan 
pemberantasan tindak 
pidana korupsi harus 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
reformasi dari 
beberapa aspek hukum: 
struktur, substansi, 
dan kultur.
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Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama atau lebih populer 
dengan World Interfaith Harmony Week (WIHW) diperingati 
setiap tahunnya di pekan pertama bulan Februari. Peringatan 
Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama ditetapkan oleh Resolusi 
Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) A/65/PV.34 yang 
diusulkan pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2010 oleh 
H.M. Raja Abdullah II dari Yordania. Tujuan dari peringatan ini yaitu 
untuk mendorong dialog antar keyakinan dan agama yang berbeda 
dalam meningkatkan saling pengertian, kerukunan dan kerja sama 
di masyarakat (worldinterfaithharmonyweek.com, 14/2). Akan 
tetapi, melihat kondisi di Indonesia, kerukunan umat beragama 
masih menjadi persoalan hari ini. 

Salah satu persoalan yang kerap menjadi konflik antar umat 
beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah. Bahkan, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi 
Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre 
(SICC), Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para 
kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait 
pendirian rumah ibadah. Padahal Menurut Presiden Jokowi, Pasal 
29 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan bagi para 
pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah masing-masing agama 
dan kepercayaannya (antaranews.com, 17/1). 

Berdasarkan data Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 
(KBB) di Indonesia tahun 2022, tren pelanggaran di tahun 2022 
menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah terus mengalami 
kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Sepanjang 
tahun 2022, terdapat 50 tempat ibadah yang mengalami gangguan. 
Temuan ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan 
lima tahun terakhir. 

Peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama dan 
Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Politik
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Tabel 1. Tren Jumlah Kasus Gangguan Rumah Ibadah 

2017-2022

Sumber: Laporan KBB 2022, Setara Institute, (askara.co, 1/2)

Labih jauh, pada tahun 2022, dari 50 rumah ibadah yang mengalami 
gangguan pada tahun 2022, sebanyak 21 menimpa gereja (18 gereja 
Protestan dan 3 gereja Katolik), 16 menimpa masjid, 6 menyasar 
wihara, 4 menimpa musala, 2 menarget pura, dan 1 terjadi pada 
tempat ibadah penghayat (askara.co, 1/2).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan beragama 
dan berkeyakinan masih menjadi persoalan di Indonesia, khususnya 
dalam persoalan rumah ibadah. Padahal, kebebasan beragama dan 
berkeyakinan telah lama dijamin dalam konstitusi. Namun dalam 
konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakkan terhadap 
konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana yaitu Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 
Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Laporan penelitian The Indonesian Institute, Center for Public 
Policy Research (TII) tentang Evaluasi Implementasi PBM 2006 
(TII, 2015), menemukan bahwa kebijakan terkait pendirian rumah 
ibadah masih sarat dengan praktik diskriminatif. Padahal seharusnya 
sebagai bentuk dari pelayanan publik yang dijamin konstitusi, 
kebijakan pendirian rumah ibadah harus bersifat non-diskriminatif. 
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Praktik diskriminatif tersebut tertuang dalam persyaratan 
administrasi pendirian rumah ibadah. Seperti yang tertulis dalam 
PBM 2006, Pasal 14 ayat 2 (a) Daftar nama dan KTP pengguna 
rumah ibadat minimal 90 orang disahkan oleh pejabat setempat 
sesuai dengan tingkat batas wilayah dan (b) Dukungan masyarakat 
setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. 
Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak 
terpenuhi. Selain itu, jika syarat admnistrasi tersebut terpenuhi kerap 
kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan 
keputusan tersebut. 

Adanya praktik diskriminatif tersebut diatas, diperkeruh dengan 
masih rendahnya pemahaman tentang keberagaman baik di aparatur 
pelaksana maupun di masyarakat. Sehingga masyarakat kita saling 
mencurigai antar umat beragama. Hal inilah yang memunculkan 
ancaman bagi kebhinekaan bangsa ini. Oleh karena itu, pesan 
dalam peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama harus di 
dorong untuk terimplementasikan.

Rekomendasi

Kerukunan umat beragama bukan hanya sekadar retorika belaka. 
Negara harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap 
kebebasan semua agama dan kepercayaan untuk beribadah termasuk 
dalam hal pendirian dan pemanfaatan rumah ibadah. Perlindungan 
terhadap kebebasan tersebut dilakukan untuk memperkuat 
kerukunan beragama. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan 
adalah pertama, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam 
Negeri untuk menghapus aturan yang bersifat diskriminatif, salah 
satunya PBM 2006 yang seringkali menjadi dasar persoalan dalam 
pendirian rumah ibadah. 

Kedua, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk 
mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mewujudkan pelayan publik yang 
tidak diskriminatif bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. 
Ketiga, Kementerian Dalam Negeri harus dapat mensosialisasikan 
putusan MK tersebut secara masif kepada pemerintah daerah agar 
dapat menghapus praktik pelayanan publik yang diskriminatif. 

Keempat, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk 
memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan 
dalam menjalankan ibadah dan rumah ibadahnya sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga berlaku 
bagi bagi kelompok minoritas seperti Baha’i, Yahudi, Zarasustrian, 
Shinto, Taoism, Ahmadiyah, Syiah serta penganut kepercayaan 
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lokal di Indonesia. 

Kelima, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kurikulum pendidikan 
yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan dan toleransi terhadap 
keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Keenam, mendorong 
Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum bagi 
kelompok maupun individu yang melakukan tindakan intoleransi, 
termasuk mengganggu dan merusak rumah ibadah agama dan 
kepercayaan di Indonesia.  

  - Arfianto Purbolaksono   -

Pekan Kerukunan 
Antar Umat Beragama 
atau lebih populer 
dengan World 
Interfaith Harmony 
Week (WIHW) 
diperingati setiap 
tahunnya di pekan 
pertama bulan 
Februari. Akan tetapi, 
melihat kondisi di 
Indonesia, kerukunan 
umat beragama masih 
menjadi persoalan 
hari ini, khususnya 
terkait pendirian 
rumah ibadah
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Bonus demografi merupakan sebuah istilah yang digunakan 
untuk menunjukkan suatu keadaan terjadinya peningkatan jumlah 
penduduk usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun.  
Menurut Eny Rochaida (2016) pertumbuhan penduduk merupakan 
keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau 
yang mengurangi jumlah penduduk. 

Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang 
lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah 
kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Pada konteks 
spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan 
dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah 
penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam 
suatu wilayah (Rochaida, 2016). 

Selain itu, Bonus Demografi menjelaskan sebuah negara mengalami 
banjirnya ketersediaan tenaga kerja di pasar kerja yang tidak 
berbanding lurus dengan keterampilan yang dimiliki.  Bonus 
Demografi sederhananya menunjukkan bahwa sebuah negara 
mengalami keberlimpahan jumlah tenaga manusia namun sebaliknya 
tidak dengan sumber-sumber produksi yang dimiliki manusia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa 
pemerintah tengah merancang berbagai program untuk mewujudkan 
Visi Indonesia Emas 2045 (https://www.kemenkopmk.go.id, 
27/6/2020). Pemerintah nampaknya tidak benar-benar memahami 
apa arti sesungguhnya dari adanya fenomena Bonus Demografi 
ini. Sarmita (2017) menjelaskan kondisi demografi Indonesia saat 
ini masih memiliki beragam permasalahan diantaranya jumlah 
penduduk yang besar, rendahnya kualitas penduduk bahkan 
kurangnya distribusi penduduk. 

Memaknai Bonus Demografi Bagi Indonesia

Sosial
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Sebaliknya apa yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan 
negara asia yang telah maju Seperti Singapura dan Korea Selatan 
yang justru mengalami penurunan angka kelahiran. Pemerintah 
negara tersebut justru menggelontorkan dana besar agar warga 
negaranya memiliki semangat untuk hidup berkeluarga bahkan 
dengan jumlah anggota keluarga yang lebih banyak. Negara Ekonomi 
raksasa seperti Tiongkok pun bangkit dengan semangat kemajuan 
SDM-nya kini memiliki permasalahan yang sama yakni menurunnya 
jumlah angka kelahiran. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
sebagai bagian dari lembaga Pemerintah merupakan kelembagaan 
vital memiliki peranan strategis dalam mengendalikan peledakkan 
penduduk. Oleh karena itu, untuk menuju tujuan bernegara yang 
adil dan makmur serta tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka 
pemerintah harus menetapkan standar kesejahteraan yang harus 
dicapai dengan jumlah penduduk yang dimilikinya.  

Pemerintah memiliki wewenang untuk membentuk jenis 
kependudukan yang dimilikinya dengan tetap melindungi hak-hak 
reproduksinya. Majunya sumber daya manusia suatu negara di 
dasarkan pada setiap kelahiran manusia hendaknya harus membawa 
dampak signifikan terhadap pembangunan negara itu sendiri.

Analisis Dampak 

Pertumbuhan penduduk pada dasarnya membawa dampak yang 
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aura Ulfha (2022) 
tentang Analisis Dampak Demografi Dan Ketenagakerjaan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian mini riset kuantitatif 
ini mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang 
telah ditentukan dengan menggunakan variabel Pertumbuhan 
Ekonomi, fertalitas dan Mortalitas, serta tenaga kerja. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel Fertalitas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh 
dari nilai Probability dari variabel bebas F (Fertalitas) sebesar 0.0000 
yang nilai probability < dari α = 5% sehingga H0 diterima dan Ha 
ditolak ini menunjukan semakin tinggi angka kelahiran (fertalitas) 
maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menurun. Hal 
ini disebabkan karena akan meningkatnya jumlah penduduk dan 
bertambahnya pengangguran. 
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Masih dari hasil penelitian yang sama, pertambahan jumlah 
penduduk dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari pertumbuhan jumlah 
penduduk ialah meningkatnya pendapatan daerah dan potensi pajak 
yang tinggi. Namun yang patut menjadi catatan adalah bahwa 
pertumbuhan penduduk dapat memiliki potensi ekonomi apabila 
terdapat daya dukung pemerintah dalam meningkatkan SDM yang 
berkualitas pada semua aspek kehidupan (pendidikan, kesehatan, 
sumber potensi ekonomi lainnya).

Selain itu pertumbuhan penduduk massif yang tidak diimbangi 
mortalitas dan perpindahan penduduk menimbulkan dampak yang 
serius bagi pemerintah, seperti beban anggaran kesehatan yang 
terus membengkak, semakin berkurangnya lahan produksi akibat 
ekpoitasi untuk pemukiman dan meningkatnya jumlah tanggungan 
yang dimiliki dalam satu keluarga (generasi sandwich). 

Generasi sandwich merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 
menjelaskan situasi individu yang memiliki tanggung jawab dalam 
memenuhi kebutuhan antar anggota keluarga lainnya. Pada generasi 
sandwich potensi ekonomi dibebankan pada satu atau dua orang 
dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang dapat diperoleh 
seperti usia yang masih muda, tenaga yang masih kuat serta tingkat 
pendidikan yang paling tinggi diantara satu keluarga. Perempuan 
dengan jumlah anggota keluarga banyak dan dalam situasi 
kemiskinan rentan menjadi korban kemiskinan struktural. Pada 
konteks ini perempuan tidak jarang memutuskan rantai kemiskinan 
dengan melakukan pernikahan paksa atau menjadi korban penjualan 
manusia (traficcking).

Peningkatan jumlah penduduk yang besar juga berpotensi terhadap 
permasalahan yang serius bagi ketersediaan bahan pangan dunia. 
Semakin besar jumlah penduduk dalam satu wilayah yang tidak 
diimbangi dengan jumlah sumber pangan maka hal tersebut akan 
memberikan potensi kepada masyarakat dalam satu komunitas 
atau masyarakat dengan masyarakat kelompok lain berjuang 
atau melakukan ekspansi untuk merebut dan mendapatkan 
sumber pangan tersebut. Oleh sebab itu pertumbuhan jumlah 
penduduk memerlukan porsi jumlah sumber pangan alternatif demi 
kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. 

Rekomendasi

Pemerintah perlu mengkaji kembali pentingnya usaha pengendalian 
dan pertumbuhan penduduk. Pemerintah memiliki wewenang dalam 
mengatur dan jumlah kelahiran penduduk dengan program keluarga 
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berencana yang pernah dijalankan sebelumnya pada masa orde 
baru. Program keluarga berencana pada masa itu dianggap mampu 
menjawab tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterahkan 
rakyatnya. 

 - Dewi Rahmawati Nur Aulia-   -

Majunya sumber 
daya manusia 
suatu negara di 
dasarkan pada setiap 
kelahiran manusia 
hendaknya harus 
membawa dampak 
signifikan terhadap 
pembangunan negara 
itu sendiri.
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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 misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan 
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), 



Update Indonesia — Volume XVII, No.2 – Februari 2023 32

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan 
(Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks 
dan Initiative!), 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.
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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



Update Indonesia — Volume XVII, No.2 – Februari 2023 36

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.
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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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