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Kata Pengantar

Telah disahkannya UU Desa pada Desember 2013 yang lalu, menjadi 
angin segar bagi peningkatan partisipasi masyarakat desa. UU Desa 
akan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan 
dan pembangunan di desa. Melihat substansi UU Desa, maka hal ini 
menjadi jawaban atas kebutuhan akan peraturan perundangan yang 
komprehensif mengenai desa. 

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ruang partisipasi 
itu akan dimanfaatkan dan juga kaitannya dengan peran elit desa 
yang dapat mendistorsi makna partisipasi masyarakat. 

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2014 kali ini 
mengangkat judul “Peluang dan Tantangan Mewujudkan Partisipasi 
Masyarakat Desa”. Bidang ekonomi membahas tentang “Dilema 
Kenaikan Harga LPG 12 Kg”. Bidang hukum mengulas tentang 
“Mengkaji kembali RUU Kerukunan Umat Beragama”. Bidang 
Politik membahas tentang “Memperhatikan Tahapan Kampanye 
Pemilu 2014”. Serta bidang sosial membahas tentang “Masalah 
Banjir dan Pembangunan Kota”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga 
mengangkat judul “Purifikasi Kewenangan Komisi Yudisial”. Bidang 
politik “Memotret Perilaku Memilih Kaum Muda Menjelang Pemilu 
2014” dan “Partisipasi Pemilih yang Cenderung Turun”. Bidang 
sosial membahas “Mengurai Polemik Penyelenggaraan JKN” serta 
“Menyoal Bertambahnya Jumlah Orang Miskin”

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan 
regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di 
pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think 
tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun 
luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan 
sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.
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Peluang dan Tantangan Mewujudkan 
Partisipasi Masyarakat Desa

Sebelum Undang-Undang (UU) Desa disahkan pada bulan Desember 
tahun 2013 oleh DPR, partisipasi masyarakat desa terbatas pada 
pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Masyarakat desa kurang mendapat ruang untuk berpartisipasi lebih 
jauh dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang 
Desa, masyarakat hanya menerima informasi laporan pemerintah 
desa melalui lisan dan melalui media perantara di desa. Kemudian 
pelibatan perencanaan pembangunan desa hanya mengikutkan 
lembaga kemasyarakatan desa. Namun, tidak memberikan ruang 
pada masyarakat desa secara umum untuk melakukan pengawasan. 

Jika kita bandingkan dengan UU Desa, terlihat bahwa pelaksanaan 
pemerintahan desa diawasi juga oleh masyarakat. Kemudian, 
perencanaan pembangunan melibatkan dan memberikan ruang 
pengawasan oleh masyarakat desa secara umum. 

UU Desa mengusung semangat partisipasi masyarakat dalam 
pemerintahan dan pembangunan di desa. Jika kita melihat substansi 
UU Desa yang baru ini, UU ini menjadi jawaban atas kebutuhan 
akan peraturan perundangan yang komprehensif mengenai desa. 

Hal ini karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, 
yaitu UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72 Tahun 
2005, belum diatur secara terperinci dan belum cukup jelas terutama 
dalam memberikan porsi dan akses bagi partisipasi masyarakat desa.  

Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa
Dalam UU Desa, pemerintahan desa dijalankan oleh kepala 
desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa kemudian 
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menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 
tahun dan di akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, serta 
memberikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan 
secara tertulis pada BPD setiap tahun. Kepada masyarakat, kepala 
desa menyebarkan informasi tertulis setiap tahun.

Posisi kepala desa diimbangi oleh BPD dan juga partisipasi dari 
masyarakat. Kepala desa tidak bisa lagi menjalankan kekuasaan 
dengan sekedar mengikuti instruksi dari struktur yang lebih tinggi 
seperti di era Orde Baru. Akan tetapi, kepala desa dituntut untuk 
menjalankan pemerintahan desa dengan prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan transformatif.

Kemudian keberadaan kepala desa diimbangi oleh BPD yang 
berfungsi menetapkan peraturan desa, menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa dan mengawasi kinerja kepala desa. Keberadaan 
BPD saat ini memiliki peran penting dalam proses pemerintahan dan 
pembangunan di desa. BPD akan menjadi mitra kepala desa dalam 
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Dahulu titik berat pengawasan pemerintahan desa ada pada Badan 
Perwakilan Desa (nama Badan Perwakilan Desa diubah menjadi 
Badan Permusyawaratan Desa dengan UU No 32 Tahun 2004). 
Namun, dengan UU Desa ini maka masyarakat mendapatkan akses 
dan porsi untuk ikut mengawasi pemerintahan desa. 

Kemudian ada forum bagi masyarakat untuk menyalurkan 
aspirasinya melalui Musyawarah Desa. Pada Pasal 54 UU 
Desa disebutkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum 
permusyawaratan yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan 
unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah 
tersebut diadakan paling tidak satu tahun sekali.

Ada beberapa ketentuan proses pengambilan kebijakan yang 
penting di desa dalam UU Desa yang juga melibatkan partisipasi 
masyarakat desa. Ketentuan tersebut yaitu pembuatan peraturan 
desa dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pada 
Pasal 69 UU Desa ayat 9 dan 10 mengenai rancangan peraturan 
desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat 
desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan 
desa. Kemudian Pasal 88 UU Desa mengenai pendirian BUM Desa 
harus disepakati melalui Musyawarah Desa. 
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Dengan adanya pengawasan dari BPD dan masyarakat terhadap 
pemerintahan desa maka diharapkan akuntabilitas dari pemerintahan 
desa akan lebih baik. Pun dalam transparansi terhadap pembuatan 
kebijakan dan penggunaan  anggaran desa. Dengan adanya akses 
masyarakat terhadap kebijakan dan anggaran maka akan mendorong 
transparansi di pemerintahan desa.  

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
Pada Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 UU Desa disebutkan bahwa dalam 
menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa 
wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 
desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam proses 
perencanaan pembangunan desa diadakan  musyawarah desa yang 
diikuti oleh kepala desa, BPD dan masyarakat. Forum musyawarah 
tersebut menjadi wadah untuk partisipasi mayarakat dalam 
pembangunan desa. Selain itu masyarakat juga mengawasi proses 
pembangunan dan ikut melakukan evaluasi pelaksanaan.

Kemudian pada Pasal 82 disebutkan masyarakat desa berhak 
mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaaan, 
pemantauan pembangunan masyarakat desa. Masyarakat desa 
berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan 
pelaksanaan pembangunan desa.  

Dari skema pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa 
tersebut, diharapkan pembangunan yang terwujud dalam desa 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, dengan selalu 
melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasi diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi atas 
dana yang dimikili desa sebesar kurang lebih Rp 1 milyar. 

Dalam pembangunan desa, kepala desa dituntut sebagai sosok 
yang  transformatif dalam arti memiliki visi memajukan kehidupan 
masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Sehingga 
kepala desa dapat menggerakan, mengoordinir partisipasi dari 
masyarakat dan bersama masyarakat membangun desa. 

mengimplementasikan Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat desa dapat diuraikan menjadi voice, akses 
dan kontrol. Voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat 
menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan 
tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan 
pemerintah. Sedangkan akses berarti ruang dan kapasitas 
masyarakat untuk masuk dalam arena pemerintahan, yakni 
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memengaruhi kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang 
publik. Kemudian yang dimaksud dengan kontrol adalah kontrol 
warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun 
proses politik yang terkait dengan pemerintah (Syahdan: 2005). 

Dalam UU Desa, prinsip-prinsip partisipasi tersebut tersebut telah 
diakomodir dengan baik. Masyarakat dapat menyuarakan suaranya 
kepada kepala desa dan BPD. Kemudian masyarakat juga memiliki 
akses melalui musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan 
desa dan kontrol terhadap pemerintahan/pembangunan desa. 

Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal (RT, 
RW, PKK, Karang Taruna, kelompol tani, dan sebagainya), sebagai 
penyalur partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan desa. 
Seperti pada Pasal 94 UU Desa yang menyatakan bahwa lembaga 
kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat 
desa yang ikut membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan desa. 

Namun, perlu diperhatikan mengenai peranan elit desa, termasuk 
elit yang berada di organisasi-organisasi di desa, yang dapat 
mendistorsi makna partisipasi masyarakat. Karena suara dari elit 
kadang dianggap sebagai suara dari masyarakat keseluruhan atau 
masyarakat yang diwakilinya, padahal belum tentu benar demikian. 
Untuk mencegah hal seperrti itu, perlu membuka partisipasi kepada 
masyarakat luas untuk menyuarakan pendapatnya, misalnya dalam 
kegiatan musyawarah desa guna merencanakan pembangunan 
desa. 

Agar partisipasi masyarakat dapat muncul dan tidak hanya 
menjadi ketentuan dalam undang-undang saja namun terealisasi, 
ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai peningkatan 
kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan 
dengan memberikan pendidikan formal yang baik sehingga tingkat 
pendidikan masyarakat desa juga meningkat. Kemudian memberikan 
informasi kepada masyararakat mengenai saluran-saluran yang bisa 
diambil untuk menggunakan hak-hak mereka dalam pemerintahan 
dan pembangunan desa. Akhirnya, yang diperlukan juga adalah 
kesadaran dari pihak pemerintah desa dan BPD dalam mendorong 
partisipasi desa.  

-Annas Syaroni-

UU Desa membuka 
ruang partisipasi 
masyarakat dalam 
proses pemerintahan 
dan pembangunan 
desa. Maka dari itu, 
perlu kepedualian 
kepala desa dan BPD 
dalam mendorong 
partisipasi masyarakat, 
serta penguatan 
kapasitas masyarakat. 



Update Indonesia — Volume VIII, No. 07 - Februari 2014 6

ekonomi

Dilema Kenaikan 
Harga LPG 12 Kg

Pergantian tahun di Indonesia tampaknya tidak hanya melahirkan 
keceriaan pada masyarakat melainkan juga keresahan. Jika awal 
tahun baru 2010 lalu masyarakat dibuat resah oleh era baru 
perdagangan bebas Indonesia dengan China melalui skema ASEAN 
China Free Trade Agreement (ACFTA), saat ini sebagian masyarakat 
diresahkan dengan keputusan Pertamina yang menaikkan harga 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 Kilogram (Kg) yang cukup tinggi 
yaitu sebesar Rp 3.975 per Kg – menjadi Rp 9.350 per Kg. 

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Berdasarkan Press Release 
yang diterbitkan pada 31 Desember 2013 lalu oleh pihak Pertamina, 
setidaknya tiga alasan yang mendorong kenaikkan harga LPG 12 Kg. 
Pertama, kerugian yang dialami Pertamina terkait bisnis LPG non 
subsidi kemasan 12 Kg berdasarkan temuan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

Kedua, pasokan dalam negeri yang kurang sehingga mengharuskan 
Pertamina untuk mengimpor agar kebutuhan domestik bisa 
terpenuhi. Rata-rata selama tahun 2009-2013, suplai nasional untuk 
kebutuhan LPG hanya bisa dipenuhi tidak lebih dari 50 persen. 
Hal tersebut tentu mendorong Pertamina untuk melakukan impor 
agar kebutuhan nasional dapat terpenuhi. Di satu sisi, nilai tukar 
rupiah mengalami pelemahan nilai tukar (depresiasi) selama dua 
tahun terakhir. Saat ini nilai tukar rupiah mencapai Rp 12.000 – 
tergerus sekitar 35 persen jika dibandingkan nilai tukar pada akhir 
bulan Januari tahun 2012 (Bloomberg, 2014). 

Ketiga, penetapan patokan harga sebesar Rp 5.850 per Kg membuat 
Pertamina harus menanggung selisih Antara harga jual dengan 
harga keekonomian yang saat ini mencapai Rp 10.785. Sehingga, 
Pertamina harus menanggung akumulasi nilai sekitar Rp 22 triliun 
dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
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Ketiga alasan tersebut setidaknya menjadi pegangan bagi pihak 
Pertamina sehingga per tanggal 1 Januari 2014, harga LPG non 
subsidi kemasan 12 Kg serentak di seluruh Indonesia.

menelaah Dilema kenaikan Harga LPG
Instruksi Presiden SBY kepada Pertamina untuk meninjau ulang 
kenaikan harga LPG 12 Kg pada tanggal 5 Januari lalu mendorong 
Pertamina akhirnya mengubah kenaikan tersebut, berubah menjadi 
hanya sebesar Rp 1.000 per Kg.

Terlepas kepentingan politik dari pemerintah maupun partai politik 
yang ikut serta mendorong pembatalan kenaikan harga tersebut, 
perlu kiranya menelaah dilema dari kenaikan harga LPG 12 Kg 
tersebut.

Pertama, menurut hemat penulis, adanya diskriminasi harga antara 
LPG 12 Kg (nonsubsidi) dengan LPG 3 Kg (subsidi) sudah menuai 
pertanyaan besar. Siapakah yang berhak mengkonsumsi LPG 3 Kg 
dan siapakah yang seharusnya membeli LPG 12 Kg?  

Hal ini yang dimaksud dengan konsep subsidi yang membawa 
dampak distorsi pada perekonomian karena telah melahirkan free 
rider dari sebagian kalangan masyarakat. Tidak jelas siapa yang 
menjadi konsumen produk A dan produk B. Apabila LPG 12 Kg 
dengan harga yang relatif tinggi, sudah tentu konsumen tersebut 
beralih ke LPG 3 Kg dan pada akhirnya terjadi excess demand 
(kelebihan permintaan) yang menimbulkan kelangkaan. 

Masalah ini juga yang ditemukan pada komoditas BBM dimana 
ketika jarak antara harga jual Pertamax dan Premium relatif jauh, 
konsumen yang “mampu” dengan kendaraan mewahnya bisa 
beralih ke premium untuk menghindari harga yang tinggi. 

Kedua, yang akan menanggung selisih harga jual dengan harga 
keekonomian dari LPG 12 Kg adalah Pertamina. Sebab, pemerintah 
melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hanya 
memberikan subsidi untuk komoditas LPG 3 Kg yang besarannya 
meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2014, alokasi subsidi untuk 
LPG 3 Kg adalah sebesar Rp 36,77 miliar – meningkat sebesar 16,65 
persen dari tahun sebelumnya.

Seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa kerugian Pertamina 
ini merupakan temuan dari BPK. Kerugian tersebut ditaksir untuk 
tahun 2013 mencapai sebesar Rp 5,7 triliun. Di satu sisi, sebagai 

ekonomi
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BUMN, Pertamina dituntut untuk bisa mengejar keuntungan 
berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. Tampaknya kondisi tersebut akan menjadi tidak adil bagi 
pihak Pertamina.

Ketiga, Pertamina merupakan produsen tunggal yang diberikan 
kewenangan dalam menetapkan harga. Hal ini sesuai dengan Permen 
Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian 
Liquefied Petroleum Gas. Namun demikian, dalam Permen tersebut 
Pertamina wajib melapor kepada Menteri Energi dan Sumer Daya 
Mineral (ESDM) dalam penetapan kenaikan harga. 

Intervensi pemerintah kemarin terkesan tidak sejalan dengan 
peraturan yang sudah ditetapkan oleh mereka sendiri. Padahal 
sudah jelas bahwa LPG 12 Kg yang dinaikkan merupakan komoditas 
nonsubsidi dan Pertamina sifatnya hanya melapor.   

Pencarian Solusi
Masalah tersebut diatas akan terus berulang terjadi apabila tidak 
dicarikan solusi. Penulis menawarkan beberapa solusi. Pertama, 
pihak Pertamina wajib mensosialisasikan posisi keuangannya kepada 
masyarakat. Hal ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait 
transaparansi dari pihak Pertamina terkait seberapa besar kerugian 
yang sesungguhnya dialami.

Kedua, perjelas status konsumen LPG. Apabila masih terdapat dua 
jenis LPG yang dijual kepada masyarakat, perlu kiranya diperjelas 
konsumen mana yang seharusnya membeli produk A dan produk B. 
Dengan demikian, pembedaan pemberlakuan harga pada konsumen 
(diskriminasi harga) yang berlaku dapat berjalan dengan efektif. 
Setelah itu, sistem monitoring penyaluran LPG 3Kg (SIMOL3K) 
oleh Pertamina harus dijalankan secara efektif.

Ketiga, hendaknya pemerintah mulai membiasakan untuk 
memberikan subsidi langsung seperti Program Keluarga Harapan 
(PKH) kepada masyarakat miskin dan tidak lagi kepada komoditas. 
Pembebanan subsidi pada komoditas relatif rentan distorsi yang akan 
terjadi di pasar. Masalah yang timbul dari kebijakan tersebut seperti 
subsidi LPG, subsidi BBM, dan sebagainya akan terus berulang 
setiap tahunnya sehingga menjadi tidak adil bagi masyarakat miskin 
yang seharusnya bisa menikmati subsidi pemerintah.    

- Akbar nikmatullah Dachlan – 

Pembebanan subsidi 
pada LPG melahirkan 
dilema tersendiri 
bagi Pertamina untuk 
menaikkan harga 
LPG nonsubsidi. 
Migrasi konsumen dari 
nonsubsidi ke subsidi 
dapat memunculkan 
persoalan kelangkaan 
pada LPG subsidi. 
Oleh karenanya, 
pemerintah harus 
membiasakan untuk 
memberikan subsidi 
langsung kepada 
masyarakat miskin 
apabila ingin tepat 
sasaran.   

ekonomi
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Mengkaji kembali RUU 
Kerukunan Umat Beragama

Indonesia merupakan sebuah negara besar, yang terdiri atas berbagai 
macam suku bangsa, ras, maupun etnik. Dengan beragamnya 
Indonesia, maka sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya 
pun berbeda-beda pula, sehingga dituntut sikap toleransi yang besar 
untuk menciptakan kerukunan beragama di negeri ini. Di sisi lain, 
toleransi beragama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia 
masih menjadi persoalan sampai sekarang. Sebut saja, kasus konflik 
antar agama yang terjadi di Poso dan Maluku.

Mengutip Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 
dan Toleransi 2013, The Wahid Institute, kasus intoleransi dan 
diskriminasi beragama yang terjadi di Indonesia masih tinggi, atau 
dengan kata lain kualitas jaminan kebebasan, berkeyakinan atau 
toleransi agama di negeri ini masih minim. Apabila dilihat selama 
lima tahun terakhir, total jumlah kasus-kasus pelanggaran atau 
intoleransi beragama di Indonesia, berjumlah 1.095 kasus atau rata-
rata 219 kasus per/tahun.

Dengan semakin kompleks dan bertambahnya kasus-kasus 
intoleransi serta diskriminasi beragama, maka Pemerintah telah 
menyusun suatu rancangan kebijakan, yakni Rancangan Undang-
undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Meskipun tidak 
masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2014, Pemerintah 
terus menggodok RUU ini dengan mencoba menyaring pendapat 
dari berbagai pihak, sebagai bahan rujukan. Perkembangannya 
saat ini adalah RUU KUB mulai memasuki tahap pembahasan di 
Kementerian Agama (sindonews.com, 2013).

kritik terhadap RUU kerukunan Umat Beragama
Adapun isi dari RUU KUB mencakup empat hal utama, yang dinilai 
sebagai penyebab munculnya kasus-kasus intoleransi beragama. 
Keempat hal tersebut, yakni pengaturan perayaan dan peringatan 
hari besar keagamaan, penyebarluasan agama, pemakaman 

Hukum
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jenazah, serta pendirian tempat ibadah (Tabloid Reformata edisi 147, 
Januari 2012). Dengan diaturnya keempat hal tersebut, Pemerintah 
berharap dapat melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian 
terhadap kasus-kasus intoleransi beragama.

Namun, sepertinya ada banyak pihak yang tidak setuju apabila 
RUU KUB ini disahkan menjadi undang-undang. Hal ini terlihat dari 
berbagai macam kritik yang muncul, bahkan ketika RUU ini baru 
memasuki tahap sosialisasi.

Menurut hemat penulis, memang ada beberapa hal yang perlu 
dikritisi dari RUU KUB ini. Pertama, dilihat dari tingkat urgensinya. 
Ini terkait dengan isi (empat poin) dalam RUU tersebut, yang sama 
sekali tidak mengatur hal-hal yang bersifat mendesak (urgent). 
Adapun justru isi dari RUU ini hanya mengatur hal-hal yang sifatnya 
merusak pluralisme, seperti definisi penodaan agama yang tidak jelas 
(Pasal 1 Ayat 4); larangan melakukan tindakan, perkataan, serta 
publikasi yang dianggap mengancam umat beragama lain (Pasal 44); 
meningkatkan pemahaman ajaran agamanya (Pasal 7), dan lain-lain. 

Ketidak-urgensinya RUU ini juga terlihat dari tujuannya, yakni 
untuk meredam kasus-kasus intoleransi beragama. Sehingga, 
apabila dikaitkan dengan hal tersebut, Indonesia sudah memiliki UU 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) 
dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(UU Ormas). Kedua UU ini sendiri (juga) masih ‘bermasalah’, 
sehingga apabila kehadiran RUU KUB ini dipaksakan, maka hanya 
akan menambah masalah baru. 

Kedua, RUU ini akan terkesan melembagakan diskriminasi antar 
masyarakat agama mayoritas dan minoritas. Hal ini kemudian akan 
mimicu timbulnya konflik. Hal ini seperti yang terlihat dalam aturan 
mengenai pembangunan rumah ibadah yang semakin rumit (Pasal 
24 dan Pasal 25); aturan mengenai penodaan agama (Pasal 1) dan 
penyebaran agama (Pasal 45).

Ketiga, RUU ini merupakan salah satu bentuk penindasan atas 
HAM. RUU KUB dinilai akan melanggar konstitusi dasar Indonesia, 
serta peraturan legal yang ada sebelumnya, seperti UUD 1945 Pasal 
28 I dan 29 (Ayat 2); UU Nomor 39 Tahun 1999; serta Konvensi 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 19; dimana kesemua 
peraturan ini menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan 
hak dasar/ asasi manusia.

Hukum
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Rekomendasi
Dengan mengacu pada hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka 
penulis merasa bahwa RUU KUB masih belum layak untuk disahkan 
menjadi undang-undang. Berangkat dari tujuan pemerintah untuk 
meminimalkan adanya konflik akibat adanya intoleransi beragama, 
sebaiknya pemerintah melihat kembali beberapa undang-undang 
yang telah disahkan sebelumnya, seperti UU PKS. Kemudian, 
apabila dikaitkan dengan penyebab adanya intoleransi beragama, 
yang biasanya dilakukan oleh para ormas, Indonesia juga telah 
memiliki UU Ormas yang bisa dijadikan rujukan.

Adapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana 
individu-individu itu dapat mentoleransi hak orang beragama 
lainnya. Misalnya dengan cara melakukan dialog antar umat 
beragama secara rutin, di wilayah-wilayah yang memang ‘rawan 
intoleransi beragama’.

-Santi Rosita Devi-

Untuk mengatasi 
masalah intoleransi 
beragama di Indonesia, 
pemerintah kemudian 
sedang mengkaji 
RUU Kerukunan 
Umat Beragama. 
Namun, isi dari RUU 
ini dinilai belum bisa 
menjawab dan/atau 
menyelesaikan masalah 
intoleransi beragama, 
dimana hal ini dapat 
terlihat dari tingkat 
urgensinya, isi dari 
RUU yang terkesan 
melembagakan 
diskriminasi, serta 
kehadiran RUU ini 
yang justru akan 
menjadi memicu 
adanya penindasan 
atas HAM.

Hukum
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Purifikasi Kewenangan 
Komisi Yudisial

Hukum

Komisi Yudisial (KY) adalah salah satu lembaga negara yang 
dibentuk dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tahun 
1999-2001. Lembaga negara tersebut dibentuk untuk memperkuat 
dan memurnikan kembali cabang kekuasaan yudikatif yang sering 
diinfiltrasi kepentingan politik.

Kehadiran KY pada awalnya memberikan harapan bagi perbaikan 
kekuasaan kehakiman dan dunia peradilan di Indonesia. Namun, 
sejak dibentuknya KY melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial, fungsi dan kewenangannya menjadi 
sangat terbatas sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal.

Konflik antara KY dan Mahkamah Agung (MA) mengenai kode etik 
maupun pengawasan hakim pada awalnya sempat meruncing. Selain 
itu, sikap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganggap 
tidak dapat diawasi oleh KY juga sempat menjadi topik hangat dalam 
khazanah ilmu hukum.

Akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 tampaknya menjadi 
momentum bagi KY untuk mempurifikasi fungsi dan kewenangannya. 
Hal tersebut ditunjukkan melalui hadirnya beberapa dasar hukum 
yang secara nyata memurnikan fungsi dan kewenangan Komisi 
Yudisial.

Dasar hukum tersebut adalah undang-undang hasil pengesahan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Putusan 
MK Nomor 27/PUU-XI/2013.
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instrumen Purifikasi

Keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan dianggap sangat 
penting. Hal tersebut terlihat dari pengaturan KY dalam Pasal 
24B UUD 1945. Lembaga negara yang diatur dalam konstitusi 
secara legal memiliki urgensi yang sifatnya berkesinambungan dan 
berkelanjutan.

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa KY mengusulkan 
calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 
Kemudian setelah itu presiden akan menetapkan calon hakim agung 
yang disetujui oleh DPR. Kewenangan KY ditegaskan dalam Pasal 
24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa kewenangan KY adalah 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU KY dan UU 
MA. Namun demikian, dalam kedua undang-undang tersebut 
ditentukan secara teknis bahwa DPR dapat melakukan uji kelayakan 
dan kemudian memilih kembali calon hakim agung yang sebelumnya 
diseleksi oleh KY. Implikasinya adalah terdapat dua kali seleksi hakim 
agung, yaitu di KY dan DPR.

Calon hakim agung yang secara substansi mendapat nilai terbaik 
belum tentu akan terpilih melalui mekanisme politik yang ada di 
DPR. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan hakim agung yang 
selama ini dijalankan sangat rentan akan intervensi politik. Selain itu 
mekanisme ini menurut beberapa orang mantan calon hakim agung 
merugikan hak konstitusional mereka.

Hal ini yang kemudian menjadi legal standing bagi beberapa orang 
mantan calon hakim tersebut untuk mengajukan permohonan 
judicial review UU KY dan UU MA sepanjang mengenai mekanisme 
pemilihan hakim agung di DPR. Permohonan ini yang kemudian 
menjadi pintu masuk untuk purifikasi kewenangan KY sesuai amanat 
UUD 1945, instrumennya adalah Putusan MK.

Kewenangan lain yang dipurifikasi adalah mengenai pengawasan 
KY  terhadap MK sekaligus proses seleksi hakim konstitusi. Pada 
tahun 2006 MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 005/PUU-
IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 terhadap 
UUD 1945. Putusan tersebut menentukan bahwa hakim konstitusi 
tidak termasuk dalam objek pengawasan KY.

Minusnya pengawasan terhadap MK dianggap sangat 
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mengkhawatirkan karena selama sebuah negara demokrasi, tidak 
ada lembaga negara yang bebas pengawasan dari lembaga lainnya. 
Kekhawatiran tersebut terbukti saat KPK menangkap tangan 
mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang diduga menerima suap dari 
pihak yang berperkara di MK.

Peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk menerbitkan 
Perppu yang kemudian disahkan oleh DPR. Substansi dari aturan 
hukum tersebut diantaranya memberikan kewenangan secara 
tidak langsung kepada KY untuk terlibat dalam proses seleksi dan 
pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Dua instrumen hukum yaitu undang-undang hasil pengesahan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta 
Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 menjadi alat untuk purifikasi 
kewenangan KY agar selaras dengan UUD 1945.

Secara perlahan tapi pasti, KY mulai mendapatkan kembali 
kewenangannya yang sempat direduksi melalui beberapa undang-
undang. Purifikasi kewenangan KY ini sangat penting dilakukan agar 
KY dapat melakukan tugasnya sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berharap pada kY

Dibentuknya KY adalah sebagai respon dari keprihatinan atas kondisi 
lembaga yudikatif yang cenderung kurang mendapatkan pengawasan 
dari lembaga eksternal. Carut-marutnya dunia peradilan yang 
kolutif dan penuh dengan konspirasi menjadi tantangan tersendiri 
bagi MA dan KY untuk segera membenahinya.

Pada awalnya kewenangan KY dalam proses seleksi hakim agung 
ibarat pengantar pesan. KY hanya menyampaikan nama-nama 
calon hakim agung kepada DPR untuk kemudian diseleksi dan dipilih 
oleh DPR. Hasil seleksi yang dilakukan oleh KY bisa dikesampingkan 
dengan mekanisme politik yang ada di DPR.

Hadirnya undang-undang hasil pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Putusan MK 
Nomor 27/PUU-XI/2013 memberi energi baru bagi KY untuk 
melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi landasan bagi KY untuk 
menjadi lembaga yang lebih kuat dan berwibawa. Pembenahan 
dunia peradilan sangat membutuhkan sebuah lembaga yang kuat, 
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berwibawa, dan memiliki payung hukum yang melandasinya.

Setidaknya KY harus melakukan tiga langkah untuk menindaklanjuti 
kedua dasar hukum ini. Pertama, KY perlu mempersiapkan dan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkup internal 
agar dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan KY dengan baik. 
Kedua, KY perlu segera berkoordinasi dengan DPR mengenai proses 
pemilihan hakim agung, hal ini penting untuk menyamakan persepsi 
dan interpretasi terhadap Putusan MK tersebut.

Ketiga, KY juga perlu berkoordinasi dengan MK terkait pembentukan 
Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi hakim konstitusi. 
Hal tersebut perlu dilakukan agar di masa yang akan datang 
pengawasan terhadap MK tidak menimbulkan masalah hukum 
karena hal tersebut tidak diatur dalam UUD 1945.

-Asrul ibrahim nur-

Akhir tahun 2013 
dan awal tahun 2014 
menjadi momentum 
bagi KY untuk 
mempurifikasi fungsi 
dan kewenangannya. 
Hal tersebut 
ditunjukkan melalui 
hadirnya beberapa 
dasar hukum 
yang secara nyata 
memurnikan fungsi 
dan kewenangan 
Komisi Yudisial.

     

sosial
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Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, aroma persaingan kontestan 
semakin panas. Partai politik peserta pemilu semakin giat melakukan 
kampanye untuk menjaring konstituennya.  

Kampanye sendiri merupakan ajang resmi peserta pemilu untuk 
meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan 
programnya. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 
Nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan Pemilu 2014, kampanye di 
bagi dua tahap. 

Tahap pertama, kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, 
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada 
umum, dan pemasangan alat peraga. Hal ini dilakukan sejak 11 
Januari 2013 hingga 5 April 2014. Kedua, kampanye melalui rapat 
umum dan iklan di media massa, yang akan dimulai pada 16 Maret 
sampai dengan 5 April 2014. 

kampanye Dalam Pemilu Di indonesia
Kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam 
ajang konstetasi politik.  Pfau dan Parrot menyatakan kampanye 
adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan 
berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu 
dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan 
(Gun Gun Heryanto, 2013).

Di Indonesia, kampanye telah mengalami perkembangan dalam 
metode penyampaian visi, misi, dan program kepada konstituen. 
Pada pemilu 1999 dan 2004 kita masih melihat model kampanye 
yang masih didominasi oleh orasi, pembagian kaos, baliho, spanduk. 
Maka di tahun 2009 kampanye juga dilakukan dengan menggunakan 
media elektronik.

Memperhatikan Tahapan 
Kampanye Pemilu 2014 

Politik
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Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Pemilu 2004 peredaran 
uang di masa kampanye mencapai Rp 115,3 triliun. Sementara pada 
Pemilu 2009, peredaran uang meningkat lebih dari dua kali lipat, Rp 
251,4 triliun.

Besarnya perputaran uang pada masa kampanye tersebut 
merupakan harga yang harus dikeluarkan oleh para caleg guna 
mendapatkan kursi legislatif. 

Bagaimana kampanye Pemilu 2014?
Kampanye pemilu 2014, telah mulai sejak 11 Januari 2013. Parpol 
melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan 
tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan 
pemasangan alat peraga. 

Tebar baliho dan spanduk sudah mulai terasa semenjak jadwal 
kampanye ini ditetapkan. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya di 
Indonesia, baliho, spanduk dan kaos menjadi alat peraga yang utama 
dalam kampanye. 

Hasil survei Puskapol UI pada Pemilu 2009 menyatakan mayoritas 
masyarakat mengatakan bahwa sumber informasi tentang partai 
politik dan caleg umumnya diperoleh melalui spanduk atau baliho 
(72%). Sementara hubungan secara langsung melalui tatap muka 
masih sangat kurang, yaitu hanya 13%. kegiatan sosial seperti 
pengobatan gratis, masih jarang dilakukan (5%). Sedangkan cara 
melalui SMS (1%) dan internet (8%).

Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, maka tidak mengherankan 
jika menjelang Pemilu 2014 hampir semua parpol dan caleg ramai-
ramai memasang spanduk dan baliho di seluruh penjuru tempat. 
Hingga tidak jarang mengganggu pemandangan dan ketertiban 
umum. 

Untuk menyikapi hal ini KPU kemudian mengeluarkan aturan PKPU 
Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan pedoman kampanye. 
PKPU tersebut memuat aturan baru yaitu mengenai zonasi 
pemasangan alat peraga kampanye. 

Dengan aturan tersebut, tidak semua tempat dapat dipasang alat 
peraga kampanye. Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah cara 
kampanye ini menjadi efektif untuk mensosialisasikan visi, misi, 
program dan nama caleg?. Pertanyaan ini menjadi penting jika kita 
melihat prilaku pemilih kita saat ini. 

Politik
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Berdasarkan hasil survei Pol-Tracking Institute “Membaca 
Kecenderungan Sikap dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 
2014” menyatakan figur caleg sangat mempengaruhi perilaku 
memilih. Pemilih akan mencoblos berdasarkan nama caleg 34%, 
gambar parpol 28.7% dan nomor urut caleg 16,8% pada pemilu 
legislatif. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi figur caleg sangat 
penting untuk dilakukan. 

Kemudian dalam survei ini juga di temukan bahwa motif publik 
untuk memilih figur caleg sangat tinggi yakni pada angka 69% 
dibandingkan memilih partai yang hanya berada di angka 12%. 
Hal ini juga menandakan bahwa figur masih menjadi lebih penting 
pengaruhnya bagi pemilih dibandingkan partai (www.poltracking.
com,19/12/2013).

Menanggapi polemik pembatasan alat peraga, salah satu komisioner 
KPU, Arief Budiman, mengatakan pembatasan alat peraga 
dilakukan untuk media dengan kampanye visual yang mencolok, 
seperti spanduk dan baliho. Aturan KPU, masih mengizinkan 
caleg berkampanye lewat kaus, buku, dan selebaran berisi materi 
kampanye. 

Arief menganggap pemberian kaus, buku, dan materi kampanye 
bisa dipakai dalam kegiatan blusukan. Metode ini, membuat caleg 
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Blusukan yang dilakukan 
dengan tepat akan menelan biaya lebih murah ketimbang memasang 
spanduk dan baliho (www.rumahpemilu.org, 31/8/2013).
 
Mendorong kampanye dengan media pertemuan warga merupakan 
cara yang efektif untuk memperkenalkan visi, misi, program dan 
nama caleg. Akan tetapi jika pertemuan itu tidak di awasi maka 
pertemuan-pertemuan tersebut juga mengundang kerawanan 
adanya praktik politik uang. 

Kekhawatiran ini sangat wajar jika kita melihat hasil survei Indikator 
Politik Indonesia tentang “Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap 
Money Politics”. Dalam survei ini disebutkan bahwa sebanyak 
41,5% dari responden menganggap bahwa politik uang merupakan 
hal yang wajar. Berbeda sedikit dengan jumlah responden yang 
menolak politik uang yakni sebesar 57,9% (www.indikator.co.id, 
12/12/2013) 

Kampanye dengan menggunakan politik uang masih menjadi duri 

Politik
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dalam penyelenggaraan demokrasi kita saat ini. Praktik itu pun 
akan sangat subur terjadi di masa kampanye ini, seperti halnya di 
pemilu sebelumnya. Marakanya praktik politik uang inilah yang 
mengakibatkan tingginya biaya kampanye dalam penyelenggaraan 
pemilu di Indonesia. 

Rekomendasi
Seperti yang telah diungkap di atas, menurut penulis ada beberap 
hal yang perlu diperhatikan dalam tahap kampanye Pemilu 2014 
ini. Pertama, KPU dan Bawaslu memberikan sosialisasi secara 
komprehensif kepada KPUD dan Bawasda serta Pemerintah Daerah 
guna implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Kedua, KPU dan Bawaslu melakukan pertemuan bersama partai 
politik guna terjadi kesepemahaman bersama terkait dengan 
pelaksanaan kampanye yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 
2013. Diharapkan  parpol dengan maasif dapat menyampaikan visi, 
misi, dan programnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 
dapat menilai dan memilih parpol yang sesuai dengan pilihannya. 

Ketiga, Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap politik uang 
yang dilakukan partai politik dalam kampanye. Keempat, KPU 
dan Bawaslu bekerjasama dengan kelompok masyarakat sipil 
mengkampanyekan anti politik uang kepada masyartakat dalam 
masa kampanye ini. 

Kelima, partai politik didorong agar lebih mengintensifkan pertemuan 
langsung dengan warga di daerah pemilihan. Hal ini juga ditekankan 
harus dilandasi dengan komitmen anti terhadap  politik uang. 

- Arfianto Purbolaksono-

Mendorong kampanye 
dengan media 
pertemuan warga 
merupakan cara 
yang efektif untuk 
memperkenalkan visi, 
misi, program dan 
nama caleg. Akan 
tetapi jika pertemuan 
itu tidak di awasi 
maka pertemuan-
pertemuan tersebut 
juga mengundang 
kerawanan adanya 
praktik politik uang. 

Politik
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Pemuda merupakan garda terdepan bangsa dalam setiap perubahan. 
Dalam sejarahnya, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat 
mahal dan tak ternilai harganya. 

Perkembangan bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum 
mudanya sebagai agent of change (agen perubahan), tidak terkecuali 
pada Pemilihan Umum 2014 nanti

Pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, 
yang disebutkan pemuda adalah warga negara Indonesia yang 
memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 
berusia 16 sampai 30 tahun. 

Pemilih muda akan memainkan peran penting dalam proses sirkulasi 
kekuasaan di Indonesia 2014. Karena jumlah pemilih muda berkisar 
64 juta orang atau setara dengan 34 persen suara.  Mengingat 
pentingnya Pemilu, maka tidak mengherankan harapan besar berada 
di pundak kaum muda. 

Perilaku Pemilih kaum muda menjelang Pemilu 2014
Perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti (1997) adalah akivitas 
pemberian suara oleh individu yang bekaitan erat dengan kegiatan 
pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or 
not to vote) di dalam suatu pemilihan umum. Bila voters memutuskan 
untuk memilih (to vote), maka voters akan memilih atau mendukung 
kandidat tertentu.

Menjelang Pemilu 2014 ini menarik disimak perilaku pemilih pemuda 
saat ini. Berdasarkan Survei Perludem dan Indocratia tentang 
perilaku pemilih pemuda menjelang Pemilu 2014, partisipasi pemuda 
dalam pemilihan umum 2014 diprediksi mencapai 84 persen. Namun 
pengetahuan mereka terkait pemilu terutama tanggal pelaksanaan 
pemilu 2014 sangat rendah yakni hanya sebesar 32 persen. (www.
rumahpemilu.org, 9/12/2013) . 
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Tidak mengherankan jika perilaku memilih kaum muda merupakan 
bagian dari Swing voters dalam setiap pemilu. Swing voters adalah 
perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau 
calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Swing voters terjadi 
karena pertama, lemahnya ikatan psikologis pada suatu partai politik. 

Survey Perludem dan Indocratia menunjukkan sebanyak 53 persen 
menyatakan tidak mengenal calon legislatif di daerahnya masing-
masing. Keterlibatan pemuda dalam mengikuti acara partai politik 
pun hanya sebesar 30 persen. Maka tidak ayal jika 67 persen pemuda 
belum menentukan pilihan partainya. 

Kedua, adanya kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan dan 
partai. Pandangan pemuda terhadap ketidakpuasan terhadap 
pemerintahan SBY-Budiono sebesar 53 persen. Sedangkan terhadap 
kinerja partai 55 persen pemuda menyatakan ketidakpuasannya.

Hasil survei ini sejalan dengan hasil Survei PDB mengatakan 
tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan SBY-Boediono 
menurun. Hasil survei PDB menyatakan 49,2 persen masyarakat 
tidak puas. Tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah menurun 
dikarenakan sektor ekonomi (detik.com,17/1). 

kondisi Pemuda Saat ini
Ketidakpuasan pemuda dan masyarakat pada umumnya merupakan 
gambaran kondisi kaum muda saat ini. Menurut laporan tren global 
ketenagakerjaan dari International Labour Organization (ILO), 
dua pertiga dari orang muda di negara berkembang saat ini masih 
menganggur atau terjebak dalam pekerjaan yang berkualitas rendah.

Enam dari sepuluh negara yang telah di survei mengungkapkan 
bahwa lebih dari 60 persen pemuda saat ini masih menganggur 
atau ada yang sudah bekerja tetapi masih berkualitas rendah. Selain 
itu, upah pekerja yang masih rendah atau masih bekerja di sektor 
ekonomi informal, serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi 
para pekerja (satuharapan.com, 7/8/2013)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2013, 
jumlah pengangguran mencapai 7,4 juta orang, dengan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat, dimana TPT 
Agustus 2013 sebesar 6,25 persen naik dari TPT Februari 2013 
sebesar 5,92 persen. Pada Agustus 2013, TPT untuk pendidikan 
Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu 
sebesar 11,19 persen disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas 
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sebesar 9,74 persen (BPS, Desember 2013).

Sedangkan menurut Data Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) menunjukkan jumlah penganggur berusia 
muda (rentang usia 15–24 tahun) di perkotaan mencapai 2,38 juta 
jiwa (30,8%) dan di pedesaan sebanyak 1,79 juta jiwa (Koran Sindo, 
29/12/2013).

Rekomendasi
Seperti yang diungkap diatas, bahwa lemahnya ikatan kaum muda 
dengan partai, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan 
parpol, serta ditambah dengan kondisi yang menghimpit pemuda 
saat ini. Membuat  perilaku pemilih yang masih mengambang atau 
swing voters. 

Di satu sisi sebenarnya hal ini membuka peluang besar ke setiap 
partai-partai untuk meraup suara pemuda dapa Pemilu 2014. Di 
sisi yang lain kekecewaan dan sikap apatisme kaum muda terhadap 
pemilu 2014 juga dapat menimbulkan peluang golput di kaum muda. 

Oleh karena itu penyelenggara dan peserta pemilu saat ini 
dihadapkan oleh kewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi 
pemuda menjelang pemilu 2014.

Langkah-langkah yang diperlukan adalah pertama, partai politik 
didorong  agar responsif terhadap kepentingan-kepentingan yang 
muncul dari  kaum muda melalui pendidikan politik yang memberikan 
informasi dan penjelasan kepada para kaum muda. 

Kedua, Partai politik diharapkan membangun gagasan-gagasan 
alternatif guna mejawab kepentingan kaum muda. Ketiga, KPU, 
Organisasi Masyarakat Sipil dan institusi pendidikan (sekolah dan 
universitas) bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan pendidikan 
politik untuk pemilih pemula.

Ketiga, KPU, Organisasi Masyarakat Sipil dan institusi pendidikan 
(sekolah dan universitas) bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan 
pendidikan politik untuk pemilih pemula.

Keempat, Organisasi masyarakat sipil melakukan pengawasan 
terhadap pendidikan politik yang dilakukan partai politik pada saat 
kampanye agar tidak terjadi politik uang. 

- Arfianto Purbolaksono-
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan partisipasi pemilih 
sebesar 75 persen pada Pemilu Legislatif tahun 2014 atau lebih tinggi 
4 persen dari angka partisipasi pemilih dalam pemilu sebelumnya 
(2009). Harapan ini diungkapkan oleh KPU di tengah tren penurunan 
angka partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis pasca Orde Baru 
(Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif 1999-
2009

Pemilu Legislatif (Tahun) Tingkat Partisipasi (persen)

1999 92,99

2004 84,07

2009 70,99

Sumber: www.kpu.go.id

Tren penurunan tingkat partisipasi pemilih sebenarnya juga terjadi 
di banyak negara demokratis di dunia, seperti Amerika Serikat, 
Inggris, Swiss dan negara lainnya (Hague & Haropp, 2004). Di 
Amerika Serikat, partisipasi pemilih berada di angka 63 persen 
pada tahun 1960 menjadi 51 persen pada tahun 2000. Kemudian 
di Inggris partisipasi pemilih berada di angka 78 persen pada tahun 
1992 menjadi 59 persen pada tahun 2001.

 Partisipasi Pemilih yang 
Cenderung Turun 
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Penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik
Ada beberapa sebab mengapa terjadi penurunan tingkat partisipasi 
pemilih. Hague & Haropp (2004) membahas mengenai penurunan 
partisipasi pemilih yang terjadi pada beberapa negara demokratis 
di tahun 1980-an bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan 
partai menurun karena beberapa hal, salah satunya karena korupsi 
dalam pemerintahan. Hal itu lah yang membuat pemilih tidak 
menggunakan hak pilihnya. 

Maka dari itu, KPU gencar melakukan kampanye dan mengajak 
parpol untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Salah 
satu tujuan utama adalah untuk memberikan informasi pada pemilih 
pemula, karena mereka belum memiliki pengalaman memilih 
sebelumnya. KPU juga terus melakukan kampanye kepada pemilih 
secara umum untuk menginformasikan waktu penyelenggaraan 
pemilu dan tata cara teknis lainnya. 

Di luar masalah pemilih yang kurang mengetahui teknis dan informasi 
mengenai pemilu, KPU menghadapi masalah yang lebih besar dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih. Masalah itu adalah turunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap parpol sehingga pemilih tidak 
cukup termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satu 
penyebabnya adalah korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan 
kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif. 

Salah satu contoh terkini dari korupsi yang dilakukan pengurus 
parpol adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa petinggi 
Partai Demokrat (PD) dalam kasus pembangunan sarana olahraga 
di Hambalang dan pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus 
tersebut melibatkan mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, 
mantan anggota Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng yang 
juga mantan Menpora, mantan Bendahara PD Nazaruddin dan 
mantan Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh yang juga 
mantan anggota DPR. Padahal Partai Demokrat telah mendapatkan 
kepercayaan dari sebagian besar pemilih dan menjadi partai 
pemenang pemilu 2004 dan 2009. 

Kemudian beberapa partai yang berada di koalisi pemerintahan 
dan di DPR  juga terlibat korupsi seperti Partai Golkar dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Sebut saja, kasus suap dalam sengketa 
Pilkada yang menimpa dinasti politik Ratu Atut Chosiyah yang 
merupakan gubernur Banten yang juga kader Partai Golkar dan 
mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan anggota DPR 
selama tiga periode dari Partai Golkar. Dari PKS, mantan Presiden 
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PKS Lutfi Hassan yang melakukan korupsi impor sapi.

Dalam kaitan dengan banyaknya kasus korupsi, Transparancy 
International merilis Corruption Perception Index 2013 yang 
menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 177 negara dengan 
skor 32. Skor tersebut masih di bawah rata-rata skor negara-
negara ASEAN. Kemudian data dari Global Corruption Index 2013 
menyebutkan bahwa lembaga legislatif adalah lembaga terkorup 
kedua setelah kepolisian. Sedangkan partai politik adalah lembaga 
terkorup keempat.

Kasus-kasus korupsi oleh parpol dan anggota legislatif tersebut 
kemudian menjadi bahan pemberitaan di media, salah satunya 
televisi. Gencarnya pemberitaan tersebut di televisi dapat membuat 
kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan anggota legislatif 
semakin rendah. Memang televisi menjadi acuan masyarakat 
dalam mengakses informasi yang kemudian menjadi persepsi dalam 
memandang suatu hal.  

Hampir di semua negara demokratis, televisi telah menjadi media 
yang paling banyak diakses dibanding media lainnya. Televisi mampu 
menyajikan gambar yang menarik, berita yang kredibel dan mudah 
dimiliki oleh hampir semua rumah tangga. Dan melalui televisi, 
masyarakat mendapatkan informasi mengenai perkembangan 
politik (Hague & Haropp, 2004).   

Media kemudian memberitakan secara masif mengenai korupsi 
yang dilakukan oleh anggota parpol dan anggota legislatif. Informasi 
tersebut memengaruhi persepsi masyarakat mengenai parpol dan 
anggota legislatif di DPR, yang membuat masyarakat beranggapan 
bahwa politisi yang menjadi anggota legislatif atau caleg pada pemilu 
tahun depan juga melakukan hal yang sama. 

Apalagi data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) 
juga menyebutkan bahwa 89,64 persen dari caleg yang akan berlaga 
dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah anggota DPR periode saat ini. 
Ini akan semakin menambah apatisme pemilih terhadap pemilu 
dengan melihat wajah-wajah lama caleg tersebut. 

Melihat perkembangan tersebut, dimana partisipasi pemilih di 
banyak negara demokratis menurun dan kondisi tingkat kepercayaan 
yang rendah terhadap partai politik serta caleg di Indonesia, akan 
menjadi tantangan berat untuk mendongkrak partisipasi pemilih 
pada pemilu tahun depan. 
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Tindakan untuk tidak menggunakan hak pilih atau dengan sengaja 
tidak mencoblos atau malah merusak surat suara agar tidak sah 
sering disebut sebagai Golput. Fenomena Golput sebagai bentuk 
protes atau ketidakpuasan terhadap pemerintah, pemilu dan partai 
politik. 

Namun, sulit diketahui angka pasti dari sikap Golput dalam pemilu. 
Karen tidak dapat dibedakan mana pemilih yang sengaja atau tidak 
sengaja merusak surat suara; tidak sengaja atau sengaja untuk tidak 
memberikan hak suara. 

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa sebagian besar pemilih 
yang tidak menggunakan hak pilih dan suara tidak sah merupakan 
pemilih yang Golput. Hal itu berdasarkan pada angka partisipasi 
tahun 1999 yang sangat tinggi kemudian jeblok hingga 22 persen 
pada pemilu 2009 (Lihat tabel 1). Jadi masalahnya bukan pada 
ketidaktahuan pemilih mengenai kapan dan bagaimana tata cara 
memilih, namun lebih pada apatisme dan sikap politik pemilih yang 
menganggap pemilu tidak akan membawa pada perubahan yang 
lebih baik.

Di sisi lain, kampanye untuk mensosialisasikan informasi pemilu 
sebaiknya tidak menjadi pemaksaan kepada pemilih untuk 
menggunakan hak pilihnya. Walaupun tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, namun hal tersebut sebaiknya tidak 
dilakukan. Karena, sampai saat ini pemilu pasca Orde Baru masih 
berpegang pada prinsip yang demokratis, yaitu memilih atau tidak 
adalah hak bukan sebuah kewajiban. 

Hal tersebut tertera pada Pasal 19 UU No. 8 tahun 2012 yang 
menyebutkan bahwa memilih dalam pemilu adalah hak warga 
negara. Tidak disebutkan disitu bahwa memilih adalah kewajiban 
warga negara. 

Terkait dengan hal itu, pemaksaan untuk menggunakan hak pilih 
justru dapat memberikan efek balik, yaitu dorongan untuk tidak 
menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes atas intervensi negara 
terhadap hak memilih yang dimiliki oleh warga negara (Evans, 2004). 
Oleh karena itu, pemaksaan terhadap pemilih untuk memberikan 
pilihannya sebaiknya dihindari.

kesimpulan
Salah satu hal penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih 
dalam pemilu adalah dengan mengembalikan kepercayaan pemilih 
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terhadap parpol. Ini menjadi pekerjaan besar bagi KPU, parpol dan 
seluruh institusi yang berkaitan dengan pemberantaan korupsi. 
Namun, dengan kondisi image parpol yang buruk saat ini, rasanya 
sulit untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini.  

Bagi KPU sendiri sebaiknya tidak terjebak pada paradigma 
bahwa partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan kesuksesan 
pelaksanaan pemilu. Tingkat partisipasi politik yang tinggi bukanlah 
satu-satunya tolok ukur keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan 
pemilu. Namun, pemilu yang bersih dan menghasilkan output 
anggota legislatif yang memiliki integritas lebih pas untuk menjadi 
tolok ukur keberhasilan pemilu secara prosedur dan substansi. 

-Annas Syaroni-

Dengan 
mengembalikan 
kepercayaan 
pemilih terhadap 
parpol diyakini bisa 
secara otomatis 
akan meningkatkan 
partisipasi pemilih 
dalam pemilu.
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Tahun 2014 belum genap satu bulan berjalan. Namun dalam 
kenyataannya, Indonesia sudah ‘disuguhkan’ berbagai macam 
bencana alam. Sebut saja, gempa bumi yang terjadi di Kebumen 
pada tanggal 25 Januari lalu, ataupun bencana yang hingga 
kini penanganannya belum selesai, seperti meletusnya Gunung 
Sinabung yang berada di Tanah Karo, Sumatera Utara pada bulan 
November tahun lalu. Selain itu, bencana lain yang juga terjadi dan 
seolah-olah menjadi ‘fenomena bencana yang merata’ di Indonesia, 
adalah bencana banjir.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
tercatat bahwa di pertengahan bulan Januari 2014 ini, setidaknya 
telah terjadi 106 kali bencana. Dengan rincian, 75 bencana banjir, 
28 tanah longsor, serta 3 banjir longsor. Kondisi ini tidak terlepas 
dari adanya cuaca ekstrim yang melanda Indonesia sejak awal tahun 
ini. Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG), mengatakan bahwa Indonesia memasuki puncak musim 
hujan pada awal tahun ini, yakni bulan Januari 2014. 

Cuaca ekstrim yang melanda negeri ini memang merupakan salah 
satu penyebab terjadinya bencana banjir di Indonesia. Namun, 
menurut hemat penulis, kelalaian manusia dalam memelihara 
lingkungan merupakan penyebab banjir yang utama. Selain 
persoalan mengenai masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
hal kecil seperti kebiasaan membuang sampah, salah satu penyebab 
banjir yang tak kalah penting adalah masih buruknya tata kelola 
lingkungan dalam konsep pembangunan di Indonesia.

sosial
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Belajar dari Banjir manado
Manado telah dilanda banjir bandang pada 15 Januari lalu. Faktanya, 
banjir bandang yang terjadi kali ini di Manado merupakan banjir 
terparah, sepanjang sejarah bencana di kota ini (investor.co.id, 2014). 
Banjir Manado yang juga merupakan banjir terparah yang terjadi di 
Indonesia pada awal tahun ini, telah menimbulkan kerugian yang 
sangat besar, baik materil maupun non-materil. Tercatat, hingga 
tanggal 22 Januari 2014, korban meninggal sebanyak 19 orang, serta 
total rumah dan/atau bangunan yang rusak, adalah sebesar 11.592 
unit (BNPB, 2014).

Penyebab dari terjadinya banjir bandang yang terjadi di Manado, 
diakibatkan oleh berbagai hal, yang dapat dikelompokkan dalam dua 
jenis, yakni faktor alam, dan faktor manusia.

Dari segi faktor alam, banjir bandang serta bencana longsor yang 
terjadi di kota ini, disebabkan oleh adanya anomali cuaca yang tidak 
lazim, seperti hujan ekstrim dan adanya depresi atau tekanan udara 
dari Filipina yang dampaknya dirasakan di Sulawesi Utara (BMKG, 
2014). 

Kemudian, dari segi faktor manusia, dapat dilihat dari pembangunan 
kota yang begitu masif tanpa mengindahkan kondisi geografis di 
kota ini. Menurut pemerhati lingkungan Universitas Sam Ratulangi, 
DR Denny Karwur, anomali cuaca yang tidak lazim yang terjadi 
di Kota Manado, diperparah dengan hilangnya sejumlah situ atau 
daerah resapan air berbentuk lubang-lubang (hole) besar di sejumlah 
kawasan kota, untuk dijadikan kawasan bisnis maupun perumahan. 

Hilangnya kawasan hutan yang (juga) dijadikan ‘sasaran’ 
pembangunan, menyebabkan berubahnya kontur alam Manado, 
yang turut menyebabkan bencana banjir yang merupakan siklus 
sepuluh tahunan ini, menjadi semakin parah (merdeka.com, 2014), 
sehingga turut mengakibatkan bencana tanah longsor, dan erosi.

Buruknya pembangunan di Kota Manado, tidak terlepas dari 
terlambatnya Perda Sulawesi Utara yang mengatur mengenai 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW Sulawesi Utara, 
baru saja disahkan pada 24 Oktober 2013 lalu- setelah memakan 
waktu hingga 8 tahun (tribunmanado.co.id, 2013). Satu bulan 
kemudian, RTRW 2013-2033 Kota Manado, baru memasuki masa 
pembahasan dan menunggu untuk disahkan.

Hal yang menjadi permasalahan kemudian, ketika Perda RTRW 
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Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado belum disahkan, adalah 
perihal dasar acuan pembangunan kota ini. Di sisi lain, pembangunan 
Provinsi Sulawesi Utara, terutama Kota Manado malah berjalan 
begitu masif.

Masifnya pembangunan, tidak terlepas dari rencana provinsi ini 
untuk menjadi pintu gerbang Indonesia, ke kawasan Asia Timur dan 
Pasifik. Terkait dengan hal tersebut, maka ‘beban pembangunan’, 
seolah-olah ditujukan pada Kota Manado, sebagai Ibukota Provinsi 
Sulawesi Utara. Hal ini seperti yang terdapat pada Peta RTRW 
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1991-2006, Peta Prasarana Wilayah 
Indonesia (PPWI) 2020 untuk Provinsi Sulawesi Utara 2020 edisi 
2004, serta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2031.

Dalam beberapa peraturan tersebut, menyebutkan Kota Manado 
sebagai pusat kegiatan utama Provinsi Sulawesi Utara. Dengan 
mempertimbangkan hal ini, Kota Manado merupakan pusat 
pemerintahan, sekaligus menjadi pusat bisnis. Oleh karena itu, 
sebagai penunjang kegiatan pemerintahan dan bisnis, pembangunan 
infrastruktur di Kota Manado, semakin mengalami peningkatan.

kesimpulan dan Rekomendasi
Adapun yang menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi di 
Manado pada awal tahun ini, dapat dikatakan merupakan gabungan 
dari dua hal, yakni faktor alam dan faktor manusia.

Dari segi faktor alam, anomali cuaca dan persoalan bentang alam 
Kota Manado menjadi penyebab bencana ini. Hal ini kemudian 
diperparah oleh perilaku manusia, dimana tanpa memandang kondisi 
bentang alam Kota Manado, pembangunan yang terjadi di kota 
ini malah berjalan begitu masif. Oleh karena itu, ketika Indonesia 
dilanda cuaca ektrem, timbul bencana banjir bandang yang juga 
diikuti oleh bencana tanah longsor dan erosi.

Terkait dengan itu, penyebab dari kacaunya pembangunan di Kota 
Manado, diakibatkan oleh RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang 
memusatkan kegiatan ekononomi dan pemerintahan di Ibukota 
Provinsi ini, yakni Kota Manado. Disisi lain, pembangunan kota 
ini yang kemudian menjadi serampangan, (juga) disebabkan oleh 
terlambatnya putusan mengenai Perda yang mengatur RTRW 
Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, sebagai pengganti 
RTRW periode sebelumnya.

Oleh karena itu, apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
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serius untuk mengatasi persoalan pembangunan di Kota Manado, 
pembenahannya dimulai dari memperbaiki RTRW Provinsi 
Sulawesi Utara, dimana tidak menjadikan Kota Manado menjadi 
pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Atau dengan kata lain, 
diperlukan adanya suatu pemerataan pembangunan.

Namun, apabila hal ini tidak bisa dihindari mengingat posisi strategis 
Kota Manado, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki RTRW 
Kota Manado. Perbaikannya dapat mencakup ketersediaan ruang 
terbuka hijau, dan/atau pembangunan yang lebih berkelanjutan, 
dengan juga mempertimbangkan dampak atau resiko lingkungan 
yang akan terjadi.

Pelajaran dari bencana banjir yang menimpa Manado ini, bisa menjadi 
sebuah pelajaran berharga bagi kota-kota lain di Indonesia untuk 
memperhatikan kondisi alam dan wilayahnya ketika melakukan 
pembangunan. 

-Santi Rosita Devi-

Selain diakibatkan 
oleh fenomena alam, 
pembangunan masif 
yang terjadi di Kota 
Manado, semakin 
menyebabkan bencana 
banjir yang terjadi 
di kota ini, semakin 
parah. Oleh karena 
itu, diperlukan 
adanya perbaikan 
RTRW Provinsi 
Sulawesi Utara dan 
RTRW Kota Manado, 
untuk pemerataan 
pembangunan dan 
pembangunan yang 
lebih berkelanjutan.
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Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah digulirkan per 1 
Januari 2014 lalu. JKN ini diharapkan menjadi standar dasar bagi 
jaminan sosial seluruh warga negara (Hafidz,2013). Artinya, pada 
penerapannya JKN tidak melihat apakah warga tersebut kaya 
atau miskin. Semua warga harus mendapatkan haknya, yaitu 
mendapatkan jaminan sosial dari negara. 

Sebagai satu-satunya sistem jaminan sosial khususnya kesehatan 
yang berlaku di Indonesia, maka semua peserta Jamkesmas, 
Jamkesda dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah otomatis terintegrasi 
dengan JKN per 1 Januari 2014 lalu tersebut. Misalnya KJS yang 
diperuntukkan bagi 3,4 juta penduduk Jakarta, di antaranya 1,2 
juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dan 2,2 juta 
tambahan Pemerintahan DKI, semuanya terintegrasi pada JKN.

Belum genap sebulan setelah penyelenggaraan JKN ini, berbagai 
keluhan dan ketidakpuasan atas JKN pun ramai bermunculan. 
Dalam tulisan ini penulis akan coba rekam beberapa polemik yang 
menyebabkan penyelenggaraan JKN menuai banyak keluhan 
serta mencoba mencari tindakan-tindakan strategis yang bisa 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait JKN ini.

Polemik-polemik Penyelenggaraan Jkn
Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan yang menjadi badan penyelenggara JKN di Indonesia, 
Fahmi Idris, per minggu ketiga pelaksanaan JKN ini, BPJS menerima 
keluhan antara 3.000 – 4.000 pengaduan ke BPJS Kesehatan. 

Keluhan mereka adalah karena BPJS Kesehatan tidak mengganti 
seluruh klaim kesehatan seperti fasilitas sebelumnya, baik 
Jamkesmas, Jamkesda maupun Kartu Jakarta Sehat (KJS) 
di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa keluhan terkait JKN ini 
terungkap pada pertemuan beberapa pengguna JKN yang kecewa 
dengan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Kamis 16 Januari 2014 lalu 
(DetikHealth,16/1/2014). 

Mengurai Polemik 
Penyelenggaraan JKN
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Keluhan-keluhan tersebut misalnya, JKN hanya menanggung biaya 
pengobatan sedangkan untuk obat-obatan tetap bayar. Padahal 
untuk penyakit-penyakit tertentu biaya obat-obatan mahal dan 
peserta JKN yang memang dari kalangan miskin ini tidak sanggup 
membelinya. 

Keluhan lainnya, misalnya untuk para penderita kanker, sebelumnya 
mereka mendapatkan fasilitas kemoterapi gratis. Namun sekarang 
mereka dibatasi hanya sampai Rp. 600 ribu saja dan sisanya bayar 
sendiri. Dalam beberapa referensi, biaya kemoterapi di rumah sakit 
Dharmais yang khsus kanker berkisar di angka 30 jutaan (Khadafi, 
2013). Lagi-lagi para peserta JKN ini tidak mampu membayarnya. 

Terkait hal ini BPJS Kesehatan, mengatakan bahwa besaran iuran 
premi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) sebagai peserta 
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan 
kemungkinan besar sebanyak Rp 22,2 ribu per bulan per orang.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah kelompok masyarakat 
miskin yang pada saat BPJS Kesehatan dimulai pada Januari 2014 
nanti, iuran premi asuransinya bakal dibayari pemerintah. Untuk 
2014 kuota yang telah disusun bagi PBI sebanyak 96,4 juta jiwa. 
Mereka adalah 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan 
penghasilan terendah.

Oleh karena besaran preminya sekian, maka tanggungan yang bisa 
diberikan oleh sistem JKN ini adalah sebatas yang telah ditetapkan 
dan diterima oleh sebagian peserta JKN ini. Terkait perbedaan 
jumlah premi dan jenis layanan yang ditanggung JKN dan sistem-
sistem jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin lainnya, penulis 
belum menemukan pendapat BPJS terkait ini.

Hal lain yang menjadi polemik adalah, sosialisasi yang cenderung 
tidak merata dan telat dilakukan. Direktur BPJS Kesehatan Fachmi 
Idris mengungkapkan bahwa satuan tugas pelaksanaan JKN baru 
dideklarasikan Januari ini. Keterlambatan ini adalah karena aturan 
tentang prosedur baru ditandatangani Kementerian Kesehatan 
akhir Desember lalu.

Artinya, selama ini, masyarakat mengakses informasi tentang 
JKN hanya dari media massa, internet, poster-poster terkait yang 
dipasang di tempat-tempat tertentu serta sosialisasi terbatas di 
berbagai Puskesmas dan tempat layanan kesehatan masyarakat 
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lainnya. Dengan kata lain, proses sosialisasi yang menyeluruh dan 
masif belum dijalankan. 

Terkait substansinya, sosialisasi yang sudah berlangsung parsial 
tersebut juga belum memberikan informasi yang menyeluruh 
tentang JKN. Hal ini dikatakan oleh Direktur BPJS bahwa sosialisasi 
yang telah dilaksanakan sejak setahun lalu lewat media massa, selain 
leaflet dan banner di berbagai fasilitas kesehatan, baru bersifat 
umum.

Sedangkan sosialisasi yang lebih detail ke masyarakat umum tentang 
prosedur baru akan dilakukan lewat media cetak dan elektronik 
setelah anggaran disetujui Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, yang  
belum diungkapkan juga kapan waktunya. 

Simpulan dan Rekomendasi
Dari uraian di atas, kemudian terlihat bahwa kebingungan dan keluhan 
dari masyarakat terkait JKN, salah satu penyebabnya adalah karena 
kurangnya sosialisasi yang mereka terima. Terlambatnya proses 
sosialisasi ini juga menyisakan pertanyaan tentang manajemen 
pelaksanaan JKN ini. 

Sosialisasi jamak kita ketahui dalam berbagai program, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil, adalah 
bagian dari tahapan persiapan pelaksanaan suatu program. Artinya, 
sosialisasi harusnya sudah dilakukan dengan masif, menyeluruh dan 
detail sebelum JKN ini diimplementasikan. 

Kembali ke pelaksanaan JKN, sosialisasi yang terlambat kemudian 
mendulang polemik dan keluhan dari pengguna sistem layanan 
kesehatan ini. Pihak BPJS kesehatan sebagai pihak yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan JKN ini perlu meluruskan berbagai polemik 
ini kepada masyarakat. Salah satu caranya melalui sosialisasi yang 
akan dilaksanakan.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa sosialisasi yang tepat 
sasaran, dengan substansi yang sesuai dan cara penyampaian yang 
tepat, adalah mutlak agar JKN ini bisa diimplementasikan dengan 
baik. Artinya, sosialisasi yang tepat akan membuat para penerima 
manfaat JKN ini bisa terlayani secara baik dan tujuan JKN untuk 
menjamin kesehatan seluruh warga negara Indonesia terwujud. 

-Lola Amelia-

Sosialisasi adalah 
komponen penting 
dalam tahap persiapan 
implementasi sebuah 
program. Sosialisasi 
yang tepat sasaran, 
dengan substansi 
yang sesuai dan cara 
penyampaian yang 
tepat, adalah mutlak 
agar JKN ini bisa 
diimplementasikan 
dengan baik. 
Sosialisasi yang tepat 
akan membuat para 
penerima manfaat 
JKN ini bisa terlayani 
secara baik dan 
tujuan JKN untuk 
menjamin kesehatan 
seluruh warga negara 
Indonesia terwujud. 

sosial



Update Indonesia — Volume VIII, No. 07 - Februari 2014 35

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan orang miskin di Indonesia 
pada tahun 2013 semakin bertambah. Tercatat ada 28,55 juta orang 
miskin atau 11,47 persen dari jumlah penduduk pada September 
2013, naik dari Maret yang sebesar 11,37 persen atau sebanyak 
28,07 juta orang. 

Hal penting lain yang perlu dicatat dari angka kemiskinan yang 
meningkat dari trimester awal 2013 ke trimester terakhir 2013 adalah 
bahwa jumlah orang miskin banyak meningkat di wilayah perkotaan. 
Maret 2013 orang miskin di perkotaan hanya sebesar 10,33 juta jiwa 
(8,39 persen) dari jumlah penduduk, sementara September 10,63 
juta jiwa (8,52 persen).

Sementara itu untuk wilayah perdesaan, secara jumlah memang 
lebih banyak orang miskin, yaitu 17,92 juta jiwa atau (14,42 persen) 
dari penduduk. Akan tetapi untuk peningkatannya dari bulan Maret 
tipis hanya sebesar 17,74 juta (14,32 persen) dari penduduk,

Penyebab makin besarnya pertambahan jumlah orang miskin di 
perkotaan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah menaikkan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian menyebabkan harga 
berbagai komoditas juga naik, BPS mencatat peningkatan jumlah 
orang miskin akibat inflasi tinggi hingga 5,02 persen buntut kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) Juni 2013.

Komoditas penting lain yang ikut naik secara nasional yang 
mengalami kenaikan, turut menyumbang kenaikan jumlah orang 
miskin. Selain kenaikan harga BBM, dan beras, kenaikan harga 
eceran sejumlah komoditas juga menyumbang kenaikan jumlah 
orang miskin. Sepanjang Maret-September 2013, harga daging 
ayam ras naik 21,8 persen, harga telur ayam ras naik 8,2 persen, dan 
harga cabai merah naik 15,1 persen. 
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Semuanya itu kemudian menjadi faktor peningkatan jumlah orang 
miskin. BPS juga mencatat selama periode Maret-September 2013, 
garis kemiskinan naik sebesar 7,85 persen, yaitu dari Rp 271.626 per 
kapita per bulan pada Maret 2013 menjadi Rp 292.951 per kapita per 
bulan pada September 2013.

menyoal Efektivitas Program-Program Penanggulangan 
kemiskinan Pemerintah
Meningkatkan jumlah orang miskin ini tidak ayal adalah potret 
kegagalan berbagai program pemerintahan SBY-Boediono secara 
umum maupun yang khusus tentang penanggulangan kemiskinan.
 
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan 
cenderung mengalami kegagalan, dan ada beberapa faktor 
penyebabnya. Pertama,  pendekatan yang digunakan kurang tepat 
dan sering salah sasaran. Sering kemudian kita mendapati fakta 
bahwa orang-orang yang mampu mengakses berbagai layanan 
gratis yang seyogyanya untuk orang miskin, misalnya penggunaan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembagian beras 
untuk rakyat miskin (raskin) dan lain sebagainya.

Kedua, sebagai persoalan multikompleks, seharusnya pendekatan 
yang digunakan juga tidak melulu pada satu aspek akan tetapi 
banyak aspek secara terpadu, konsisten, dan berkesinambungan 
harus dilakukan. Termasuk pelibatan warga miskin itu sendiri untuk 
mampu menemukan akar persoalan kemiskinan yang dihadapi dan 
bersama-sama mencari solusinya. 

Hal ini juga terlihat pada Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang di dalam dokumen 
resminya mencantumkan prinsip partisipasi masyarakat. Pada 
kenyataannya, berdasarkan berbagai hasil penelitian termasuk 
juga yang pernah dilakukan oleh The Indonesian Institute (2012), 
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam 
merumuskan program-program penanggulangan kemiskinan dalam 
kerangka PNPM ini masih rendah tidak sampai 15 persen, apalagi 
untuk yang perempuan. 

Hal lain yang bisa kita catat selain bertambahnya masyarakat miskin 
ini adalah bagaimana suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, 
misalnya dalam hal ini menaikkan harga BBM menimbulkan efek 
domino yang cukup panjang. Ujungnya kesejahteraan seluruh rakyat 
Indonesia yang menjadi tujuan setiap program pembangunan tidak 
tercapai, namun sebaliknya jumlah masyarakat miskin yang betambah. 
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imbas Peningkatan Jumlah masyarakat miskin 
Sedikit melihat peta sejarah konflik sosial sebagai perwujudan konkrit 
dari sikap intoleransi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, 
kemiskinan dan pengangguran yang menyulitkan hidup masyarakat 
yang turut memicu konflik sosial. Hal ini sebagaimana pernah 
terjadi di Ambon (1999) dan Poso (1998). Karena itu, salah satu cara 
mencegah potensi konflik adalah dengan membangun kesejahteraan 
ekonomi yang berkeadilan dan bukan malahan sebaliknya. 

Terkait korelasi antara bertambahnya jumlah penduduk miskin 
dengan praktek kekerasan misalnya kriminalitas juga sudah jamak 
kita dengar dan saksikan di pemberitaan berbagai media massa. 
Misalnya cerita seorang ibu yang mencuri sebuah singkong untuk 
makan sehari-hari keluarganya, atau pun berita senada lainnya. 

Dalam konteks kekinian kehidupan berbangsa kita, menjelang 
perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berbagai isu sosial terkait 
ras/etnis/agama/golongan/jenis kelamin rentan dipergunakan 
berbagai pihak. Oleh para peserta pemilu akan dimanfaatkan untuk 
mendulang suara dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang 
miskin yang secara psikologis lebih mudah diprovokasi.  

Simpulan dan Rekomendasi
Dari paparan di atas jelas terlihat bagaimana kemiskinan itu bisa 
memberikan efek panjang bagi kehidupan masyarakat secara 
horizontal maupun dalam kehidupan bernegara. Penanganannya 
sudah tidak bisa lagi hanya dalam kerangka proyek yang berjangka 
waktu, tapi adalah penanganan terus menerus oleh pemerintah di 
dalam berbagai program-program pembangunan dan dianggarkan 
dengan eksplisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).

Terkait dimanfaatkannya masyarakat miskin oleh oknum caleg untuk 
mendulang suara, yang seharusnya dilakukan adalah memberikan 
pendidikan politik kepada masyarakat miskin tersebut. Artinya 
memberikan pemahaman kepada mereka, bahwa ‘aksi’ pemberian 
uang untuk kemudian diganti dengan suara pada pemilu nanti, adalah 
bukan ciri demokrasi yang baik dan jujur seperti yang seharusnya.
 
Namun, pendidikan politik untuk pemilih terutama yang dari 
kalangan masyarakat miskin ini, tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah 
harus juga menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan 
yang bisa memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi dan 
juga politik. 
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Artinya, pemerintah perlu meletakkan kembali paradigma 
pengentasan kemiskinan pada tujuan  awal, bahwa ini adalah kewajiban 
pemerintah guna mencapai tujuan bangsa, mensejahterakan seluruh 
masyarakat Indonesia seperti yang tercantum di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara kita. 

-Lola Amelia-

Pemerintah 
perlu meletakkan 
kembali paradigma 
pengentasan 
kemiskinan pada 
tujuan awal, 
bahwa ini adalah 
kewajiban pemerintah 
guna mencapai 
tujuan bangsa, 
mensejahterakan 
seluruh masyarakat 
Indonesia seperti yang 
tercantum di dalam 
Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 
sebagai Konstitusi 
negara kita. 
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Profile 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 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

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, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi Tii antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTii), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com
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Program riset  

RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

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 yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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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, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

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.

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) Sudah 
masanya 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 media yang paling efektif untuk 
kampanye. 

Program riset  
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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 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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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 merespon 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).

fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja
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