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A. PENDAHULUAN 

 

Menindaklanjuti  peluncuran  Joint  Declaration  on  US‐Indonesia  Comprehensive  Partnership  RI‐AS 

pada saat kunjungan resmi Presiden Barack Obama ke Indonesia pada tanggal 9‐10 November 2010 

dan terkait erat dengan pengelolaan dana hibah Democracy and Governance Programs in Indonesia” 

(USAID Grant Agreement No. 497‐026), sepanjang tahun 2012, Direktorat Politik dan Komunikasi – 

Bappenas aktif terlibat dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan. Comprehensive partnership tersebut 

diimplementasikan melalui Plan of Action yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi dan 

sosial budaya,  termasuk  isu demokrasi. Dalam konteks  follow‐up mechanism  tersebut, disepakati 

pembentukan  Joint  Commission  (JC)  RI‐AS  yang  pada  tanggal  16‐17  September  2010  telah 

melakukan pertemuan pertamanya di Washington D.C., AS, yang dipimpin oleh kedua Menteri Luar 

Negeri. Pada pertemuan JC RI‐AS pertama tersebut telah dibentuk enam  (6) working group  (WG), 

yaitu :  

a) WG on Indonesia‐US Security Dialogue;  

b) WG on Trade and Investment Council (TIC);  

c) WG on Energy Policy Dialogue;  

d) WG on Education; 

e) WG on Climate Change; dan 

f) WG on Democracy and Civil Society (WGDCS)  

Terkait dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas terlibat dalam Working 

Group on Democracy and Civil Society (WGDCS). Pada pertemuan JCM RI‐ASpertama tersebut juga 

telah disepakati Terms of Reference WGDCS untuk memprioritaskan kerjasama RI‐AS di enam  (6) 

area, yaitu :  

a. Pemilihan umum dan partisipasi politik (Elections and political participation);  

b. Etika  dan  tanggung  jawab  media,  serta  kebebasan  berpendapat  (Media  ethics, 

accountability and freedom of expression);  

c. Penciptaan perdamaian dan penyelesaian konflik (Peace building and conflict resolution);  

d. Promosi HAM  dan  kebebasan  dasar  untuk  seluruh  lapisan masyarakat  (Promotion  of 

human rights and fundamental freedoms for all people);  

e. Promosi tata kelola pemerintahan yang demokratis, termasuk keterlibatan masyarakat 

sipil, pemberantasan korupsi, dan meningkatkan transparansi (Promotion of democratic 
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governance,  including  civic  engagement,  combating  corruption  and  enhancing 

transparency); dan 

f. Memperkuat supremasi hukum (Sustaining and strengthening the rule of law).  

Selain  itu, WGDCS  juga menyepakati bahwa ke depan akan melibatkan unsur civil society, dan 

untuk segera menetapkan program of activities untuk periode 2010‐2011. 

Dalam menjalankan  perannya  sebagai  anggota WGDCS,  Direktorat  Politik  dan  Komunikasi 

Bappenas  mengalokasikan  anggaran  sebesar  sekitar  Rp  350,000,000,‐  yang  digunakan  untuk 

menghadiri pertemuan bilateral  Joint Commission Meeting  (JCM) Mid Term Review, The Third  JCM 

Meeting,  serta Election Visit Program  yang merupakan  salah  satu deliverables dari The Third  JCM 

Meeting. Di  samping  itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas  juga menginisiasi berbagai 

pertemuan koordinasi terkait JCM, menyelenggarakan pertemuan untuk menindaklanjuti rencana‐

rencana yang  telah disepakati di  forum Mid Term Review dan  JCM,  serta menghadiri pertemuan 

lainnya  yang  diadakan  oleh  pihak‐pihak  terkait.  Berbagai  kegiatan  dan  langkah  yang  ditempuh 

tersebut  juga  terkait  erat  dan  bersinergi  dengan  perjanjian  kerjasama  Pemerintah RI  – AS  yang 

dituangkan  dalam  Assistance  Agreement  on  Democracy  and  Governance  (AA  DG)  USAID  Grant 

Agreement No. 497‐026. Kemajuan yang cukup signifikan telah dicapai dan berbagai kegiatan kunci 

yang  direncanakan  telah  berhasil  diimplementasikan  sesuai  jadwal.  Sejumlah  inovasi  dan 

terorbosan  yang  dilakukan  oleh WGDCS  telah  berhasil  dilaksanakan  dan mendapatkan  apresiasi 

dari Menteri Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, sejumlah pembelajaran dan catatan dari 

tahun  2012  ini  perlu  menjadi  perhatian  untuk  perbaikan  pelaksanaan  kegiatan  di  tahun‐tahun 

mendatang.  

 

B. TUJUAN  

 

Tujuan  keterlibatan  Direktorat  Politik  dan  Komunikasi  Bappenas  dalam  Working  Group  on 

Democracy and Civil Society  (WGDCS) Comprehensive Partnership RI‐AS adalah untuk mendukung 

pencapaian  Indonesia  dalam  melaksanakan  kegiatan‐kegiatan  yang  disepakati  dalam  WGDCS, 

mengingat  terdapat Score Card untuk mencatat perkembangan pelaksanaan program of activities 

masing‐masing working group. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang  lingkup  kegiatan  ini  adalah  bersama‐sama  dengan  instansi  pemerintah  terkait  dan 

bekerjasama  dengan  USAID  melaksanakan  kegiatan‐kegiatan  yang  disepakati  dalam  Working 

Group on Democracy and Civil Society (WGDCS) Comprehensive Partnership RI‐AS.  
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D. KELUARAN 

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan‐kegiatan yang telah 

disepakati  dalam  Working  Group  on  Democracy  and  Civil  Society  (WGDCS)  Comprehensive 

Partnership RI‐AS.  

 

E. ORGANISASI PELAKSANA 

Dalam pelaksanaan kegiatan  ini, Direktorat Politik dan Komunikasi – Bappenas, berkoordinasi 

dengan mitra kerja dari kalangan Pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat sipil bertindak 

sebagai unit pelaksana kegiatan.  

 

F. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  

Di samping dua kegiatan utama WGDCS, yakni Mid Term Review dan Joint Commission Meeting, 

pada  tahun  2012  Direktorat  Politik  dan  Komunikasi  Bappenas  telah  terlibat  dalam  sejumlah 

kegiatan terkait. Secara ringkas, kegiatan‐kegiatan tersebut beserta outputnya dapat dilihat dalam 

tabel 1, dan dijelaskan secara rinci dalam narasi berikut.  

Tabel 1 

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Terkait dengan Comprehensive Partnership RI – AS  

Kegiatan  Pelaksanaan  Output Kegiatan  

Tanggal  Tempat  Peserta 

Midterm Review Joint 

Commission Meeting 

(JCM) Comprehensive 

Partnership RI ‐ 

Amerika Serikat (AS) 

16 Mei 2012  Surabaya, Indonesia    Delegasi RI dan 

Delegasi AS, 

Dubes RI untuk AS 

 Delri WGDCS 

terdiri dari: 

Kusuma Habir 

(Direktur 

Diplomasi Publik 

Kemlu), Raden 

Siliwanti (Direktur 

Politik dan 

Komunikasi – 

Bappenas), Siti 

Nugraha 

Daftar deliverables yang 

sudah dilaksanakan sejak 

September 2011 – Mei 

2012, rencana agenda 

pembahasan untuk JCM III  
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Kegiatan  Pelaksanaan  Output Kegiatan  

Tanggal  Tempat  Peserta 

Mauludiah 

(Direktur 

Kerjasama Teknik 

Kemlu), Budi 

Susatyo (Asisten 

Deputi 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak), Siuaji Raja 

(Kasubdit 

Direktorat 

Diplomasi Publik 

Kemlu), Otho H. 

Hadi (Kasudbit 

Polugri – 

Ditpolkom 

Bappenas), Reza 

Adenan, Ainan 

Nuran (Staf 

Direktorat Diplik – 

Kemlu), Dyah 

Widiastuti, Astri 

Kusuma M 

(Ditpolkom – 

Bappenas)  

Lokakarya mengenai 
partisipasi politik 
perempuan.   

4‐5 September 

2012 

Jakarta, Indonesia   Kementerian PPA, 

Kemlu, Bappenas, CSO,  

Rekomendasi isu, strategi 

dan rencana aksi untuk 

dibahas dalam JCM III 

terkait dengan 

peningkatan partisipasi 

perempuan dalam politik  

Joint Commission 

Meeting 

Comprehensive 

Partnership RI ‐ 

Amerika Serikat (AS)  

18 ‐20 September 

2012  

Washington, DC – 

Amerika Serikat  

WGDCS terdiri dari: AM 

Fachir (Dirjen Informasi 

dan Diplomasi Publik – 

Kemlu), Sri Danti 

(Sesmen KPPPA) , Tara 

Hidayat (Deputi IV, 

Laporan pencapaian 

deliverables  dan joint 

statement RI‐ AS hingga 

September 2012, dan 

komitmen kedua pihak 

mengenai rencana 
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Kegiatan  Pelaksanaan  Output Kegiatan  

Tanggal  Tempat  Peserta 

UKP4), Kusuma Habir 

(Direktur Diplomasi 

Publik Kemlu), Raden 

Siliwanti (Direktur 

Politik dan 

Komunikasi), Darsono 

(Asdep KPPPA), Otho 

H. Hadi (Kasubdit 

Polugri – Ditpolkom 

Bappenas), Ainan 

Nuran (Staf Diirektorat 

Diplomasi Publik  ‐ 

Kemlu), Dyah 

Widiastuti (Staf 

Ditpolkom – Bappenas)  

kerjasama ke depan  

Election Visit 

Program 

2‐9 November 

2012  

Washington, DC – 

Amerika Serikat  

Husni Kamil Manik 

(Ketua KPU RI) , Juri 

Ardiantoro (Anggota 

KPU), Emil Tarigan 

(Kepala Biro – Setjen 

KPU), Nelson 

Simanjuntak (Anggota 

Bawaslu), Temu Alam 

(Staf Sekretariat 

Jenderal – Kemlu), 

Raden Siliwanti 

(Direktur Politik dan 

Komunikasi, 

Bappenas), Otho H. 

Hadi (Kasubdit  Polugri 

– Ditpolkom, 

Bappenas), Dyah 

Widiastuti (Staf 

Ditpolkom Bappenas)  

Laporan hasil kunjungan 

berisi pembelajaran dari 

Pemilu AS 2012  
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F.1. Midterm Review Joint Commission Meeting  (JCM) Comprehensive Partnership RI  ‐ Amerika 

Serikat (AS) 

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sheraton Surabaya, pada tanggal 15‐16 Mei 2012, dalam 

rangka persiapan Joint Commission Meeting (JCM) lll RI‐AS, yang akan diselenggarakan pada bulan 

September  2012  di  Amerika  Serikat.  Kegiatan  dilaksanakan  di  tingkat  Senior  Official  Meeting 

(SOM), dengan melibatkan 6 Working Groups di bawah kerangka RI‐US Comprehensive Partnership. 

Dalam pertemuan ini, dilakukan evaluasi dan persiapan score card mengenai hubungan bilateral RI‐

AS, serta membahas agenda dan deliverables JCM lll. 

Kegiatan  ini dihadiri oleh Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Delegasi RI 

dipimpin  oleh  Plt  Direktur  Jenderal  Amerika  dan  Eropa,  sedangkan  Delegasi  AS  dipimpin  oleh 

Acting Assistant Secratary  for East Asia  and Pacific, US Department of State. Pertemuan diawali 

dengan sesi gabungan seluruh working groups. Selanjutnya, pertemuan untuk setiap working group 

diselenggarakan  secara  terpisah. Working Group on Democracy and Civil Societydipimpin oleh Co‐

chairs WGDCS Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Kusuma Habir (Indonesia) dan 

Minister Conselour Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk RI, Ted Lyng. Delegasi RI dalam WGDCS 

terdiri dari staf Kemlu  (Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Kerjasama Teknik), Bappenas dan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (KPPA). Sedangkan delegasi AS 

terdiri dari perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta, Kemlu AS, dan USAID.  

 

F.1.1. Evaluasi Hasil  

Dalam pertemuan  ini kedua belah pihak mendiskusikan dan mengevaluasi  capaian  sejauh  ini 

dan rencana kerja ke depan untuk dilakukan hingga bulan Oktober 2012. Pertemuan mencatat dan 

mengapresiasi  hasil  kegiatan  dalam  rangka WGDCS  yang  telah  berjalan  sejak  JCM  II  (Juli  2011) 

hingga saat ini. Pada dasarnya, semua rencana yang diagendakan telah dapat dilaksanakan.  

Dalam bidang Civic Engagement kedua pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan, antara 

lain The Indonesia‐US Bilateral Inter‐Media Dialogue (BIMD) di Washington D.C. dan New York pada 

bulan Oktober 2011. Delegasi Indonesia terdiri dari jurnalis muda dari berbagai media, yang berbagi 

pengalaman mengenai perkembangan kebebasan pers di Indonesia.  

Untuk  bidang  kepemiluan,  Pemerintah  AS  melalui  implementing  partners‐nya  telah  turut 

mendukung kesuksesan Pemilukada Aceh pada bulan April 2012, antara  lain dengan memberikan 

dukungan  kepada  media  center  Komite  Independen  Pemilu  (KIP)  Aceh,  mendukung  organisasi 

masyarakat  sipil  setempat  untuk memantau  pemilu  dan melakukan  pelatihan  bagi  para  saksi  di 

tempat pemungutan suara (TPS).  
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Dalam  bidang  civic  education,  kedua  pihak  menindaklanjuti  serangkaian  kegiatan  yang 

sebelumnya telah dilaksanakan, RI dan AS menyelenggarakan kerjasama antara Direktorat Jenderal 

Pendidikan  Tinggi,  Kemdikbud  dengan  Boston University mengenai  pengiriman  11  dosen  untuk 

meraih  gelar  doktor  di  bidang  civic  education  di  Boston  University.  Para  dosen  ini  nantinya 

diharapkan akan memperkuat upaya pendidikan kewargaan di Indonesia.  

Dalam  bidang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  kerja  sama  terus  berlanjut  dengan  pemberian 

dukungan AS  kepada  Indonesia dalam pencalonan  anggota Dewan HAM PBB 2012‐2015. Dalam 

bidang demokrasi, Pemerintah Amerika Serikat telah menghadiri Bali Democracy Forum  (BDF)  IV 

sebagai observer, pada bulan November 2011. Pemerintah Amerika Serikat melalui NDI  juga telah 

memberikan  kontribusi  kepada  Institute  for  Peace  and  Democracy  (IPD)  yang  merupakan 

implementing agency Bali Democracy Forum (BDF) dalam beberapa lokakarya dengan Mesir, antara 

bulan Mei 2011 hingga April 2012.  

Dalam upaya melibatkan pemuda dalam hubungan bilateral kedua negara, kedua Pemerintah 

bekerja sama dalam penyelenggaraan “Outstanding Students for the World” di bulan Oktober 2011 

dan  “Skype  Friends  RI‐USA”,  di  bulan  Juni  2011  yang memberikan  kesempatan  kepada  siswa  di 

Indonesia  dan  AS  untuk  saling  berbagi  pengalaman.  Terkait  misi  interfaith,  RI  dan  AS  telah 

menyelenggarakan misi untuk perdamaian dan kesepahaman antar‐iman di bulan Februari 2012. 

Misi  ini  diikuti  pemimpin  agama  dari  Indonesia  dan  AS  yang  membawa  pesan  kepada  para 

pemimpin  di  Timur  Tengah  bahwa  iman  dapat memainkan  peran  penting  dalam membangun 

perdamaian di masyarakat. 

 

F.1.2. Diskusi Workplan  

Dalam pertemuan  ini, kedua pihak  juga  juga mengidentifikasi dan menyepakati  sejumlah 

prioritas dalam  rencana kegiatan untuk dilaksanakan hingga bulan Oktober 2012, yang  juga akan 

dilaporkan  dalam  JCM  III,  yang  dijadwalkan  pada  bulan  September  2012  di  Washington, 

DC.Beberapa  prioritas  yang  diangkat  dalam  pertemuan  ini  merupakan  area  baru.  Salah  satu 

prioritas  yang  dibicarakan  adalah  peningkatan  peran  perempuan  dalam  bidang  ekonomi  dan 

partisipasi politik, antara  lain melalui pengembangan  jaringan antar pusat studi perempuan/antar 

universitas di kedua negara. Kedua belah pihak menyepakati pentingnya memperkuat  leadership 

serta keterwakilan perempuan dalam politik.  

Kedua pihak  juga mengagendakan kerja  sama untuk penguatan manajemen kepemiluan, 

termasuk melalui  peningkatan  kapasitas  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas 

Pemilu  (Bawaslu),  antara  lain melalui  kunjungan  lapangan  ke  Amerika  Serikat  di masa  Pemilu 

Presiden  AS  di  bulan November  2012. Diharapkan  dari  kunjungan  ini,  penyelenggara  pemilu  di 
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Indonesia  dapat  mengambil  lessons  learned  dari  Pemilu  Amerika  Serikat,  dan  demikian  pula 

sebaliknya. 

Pemerintah  kedua  negara,  merespon  permintaan  dari  Wakil  Menteri  Pendayagunaan 

Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PAN  dan  RB)  juga  bersepakat  untuk  memasukkan 

kegiatan  yang  terkait  dengan  reformasi  birokrasi  ke  dalam  WGDCS,  dan  akan  memfokuskan 

kegiatan  kerja  sama  sesuai  dengan  fokus Kementerian PAN  dan RB  yang memiliki  10  dedicated 

programs  dan  telah menetapkan  tiga  highlights  kerja  sama  dengan USAID.  Tiga  highlights  yang 

akan menjadi  fokus  kerja  sama  ini  adalah  bidang  sistem  pemantauan  pelayanan  publik,  sistem 

nasional penanganan keluhan, dan kampanye publik untuk reformasi birokrasi.  

Sesuai  dengan  nama  kelompok  kerja  ini,  WGDCS  juga  mulai  mendiskusikan  pelibatan 

masyarakat  sipil  dalam  JCM  III  yang  akan  diselenggarakan  pada  bulan  September  2012  di 

Washington DC. Pelibatan masyarakat sipil dalam JCM belum pernah dilakukan sebelumnya, baik di 

dalam WGDCS maupun di dalam pokja  lainnya. Dalam pertemuan  ini, kedua pihak menyepakati 

bahwa perwakilan masyarakat sipil dari kedua negara akan dilibatkan dan saling bertukar pikiran 

dalam side event tersendiri dalam JCM III. Pelibatan masyarakat sipil sebagai peserta akan mengacu 

kepada tiga aspek, yakni akreditasi, persetujuan dari kedua negara mengenai OMS yang dipilih, dan 

pelibatan yang bersifat issue‐based, yang dapat dimulai dari soft‐issues terlebih dahulu, misalnya isu 

perempuan dan pendidikan.  

Sejalan  dengan  prioritas  Indonesia  untuk  meningkatkan  perannya  dalam  Kerjasama 

Selatan‐Selatan dan Triangular (KSST), kedua negara juga mulai mendiskusikan rencana kerja sama 

triangular antara  Indonesia, AS, dan potential recipient country, khususnya dalam upaya pemajuan 

demokrasi  di  level  regional  dan  global.  Pelaksanaan  program  ditujukan  untuk  peningkatan 

kapasitas  negara  penerima.,  dengan  melibatkan  kerjasama  antara  Indonesia  dengan  Amerika 

Serikat. Sehubungan dengan hal ini, kedua belah pihak akan melakukan penyusunan kerangka kerja 

program  yang  dimaksud.  Pihak  AS  menunjukkan  ketertarikan  yang  besar  untuk  segera 

berkontribusi  terhadap  kerja  sama  triangular  ini, melalui dua pendekatan  yang  selama  ini  sudah 

dijalankan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik Kemlu, yakni pendekatan country‐specific dan region‐

specific. Dalam melaksanakan kerjasama  ini,  Indonesia tetap memperhatikan comfort  level negara 

penerima. 

Di  samping  penyampaian  hasil  evaluasi  kegiatan  yang  telah  terlaksana  dan  rencana 

kegiatan ke depan, kedua belah pihak  juga  telah mendiskusikan dan menyepakati beberapa hal. 

Sejalan dengan penambahan beberapa area kerja sama baru, WGDCS telah menyetujui partisipasi 

aktif dari perwakilan teknis, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak,  Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  serta  Unit  Kerja 

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) .  

Kedua  belah  pihak  bersepakat  akan meningkatkan  kerjasama  dalam  Open  Government 

Partnership  (OGP),  termasuk peran  Indonesia untuk  co‐chair OGP  yang akan dimulai pada bulan 

September  2012,  bersama  dengan United Kingdom,  dan  chair  pada  tahun  selanjutnya  bersama 

dengan Meksiko.  

Secara umum, dalam pertemuan ini pihak RI dan AS bersepakat untuk lebih meningkatkan 

intensitas  komunikasi  dan  memperkuat  komitmen  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan 

comprehensive  partnership.  Kedua  pihak  menyepakati  pentingnya  “equal  partnership”  dan 

diharapkan  pihak  Pemerintah  AS  dapat  lebih  banyak  mengajukan  inisiatif  sehingga  tidak  lagi 

terjadi ketidakseimbangan seperti yang selama  ini masih dirasakan oleh pihak RI. Forum WGDCS, 

disepakati oleh keduanya, selayaknya difungsikan sebagai inkubator atau tempat mengembangkan 

dan mematangkan  ide, yang kemudian diterjemahkan dalam suatu kegiatan/proyek tertentu, dan 

pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar proyek tersebut.  

 

F.2. Lokakarya Mengenai Partisipasi Politik Perempuan 

Lokakarya yang diselenggarakan tanggal 4‐5 September 2012 di Hotel Pullmann, Jakarta ini 

dihadiri  oleh  perwakilan  perempuan  dari  berbagai  kalangan  dan  menghasilkan  sejumlah 

rekomendasi  berupa  strategi  dan  rencana  aksi  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  terkait 

partisipasi politik perempuan.  

Diskusi  tersebut mengungkapkan bahwa   peningkatan  jumlah perempuan  yang duduk di 

DPR dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) belum berkorelasi positif bagi terwujudnya kebijakan 

sensitif  gender,  terutama  di  tingkat  daerah.   Masih  banyak  catatan  tentang  lahirnya  peraturan 

daerah yang mendiskriminasi perempuan  (data Komnas Perempuan mencatat 270 Perda); angka 

kematian  ibu  melahirkan  yang  masih  tinggi;  isu‐isu  seperti  perdagangan  manusia,  perempuan 

kepala keluarga, buruh migran, yang menjadi catatan betapa masih belum terurusnya dengan baik 

kepentingan perempuan. Pada titik ini, jumlah perempuan di lembaga pengambil keputusan politik 

belum  strategis  dalam  memperbaiki  kualitas  legislasi  pada  semua  aspek  dan  kepentingan 

perempuan.  

Catatan penting lainnya adalah gagasan (ideologi) afirmatif untuk keterwakilan perempuan 

dalam  politik  ternyata belum dipahami  secara  paripurna  oleh  para  pemangku  kepentingan  yang 

relevan. Dari tataran pelaku pengambil keputusan (legislatif, eksekutif), partai politik, bahkan oleh 

kelompok  masyarakat  sipil,  organisasi  perempuan,  dan  masyarakat  dalam  arti  luas.    Walau 

kebijakan afirmatif  (kuota) sudah diterapkan selama dua kali pemilu, dan perdebatan  tentang hal 
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itu  telah dimulai pada awal  reformasi  (1999), namun  isu perempuan yang dipahami baru  sebatas 

akumulasi  kursi  di  legislatif  (kekuasaan).    Sehingga  yang  tampil  dalam  ruang  politik  umumnya 

adalah perempuan yang memiliki  jaringan keluarga dengan tokoh politisi  (laki‐laki), dan sejatinya 

tidak  memerlukan  afirmatif.    Pada  titik  inilah,  peningkatan  keterwakilan  politik  perempuan 

menemui situasi kritisnya menjelang pemilu mendatang.  

Lokakarya  ini menghasilkan  3  strategi  utama  yang  dituangkan  dalam  rencana  aksi  yang 

dapat dicermati dalam tabel berikut:  

Tabel 2 

Rekomendasi Lokakarya  

Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan  

Strategi  Rencana Aksi 

 

Penguatan kapasitas perempuan dalam 

politik, khususnya di tingkat lokal.  

 Pelatihan penguatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan 

politik untuk perempuan di partai politik. 

 Pelatihan penguatan kapasitas pengetahuan, ketrampilan politik, 

dan isu/substansi kebijakan untuk perempuan di DPRD Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 

 Pelatihan penguatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan 

berpolitik, dan isu/substansi kebijakan untuk organisasi 

perempuan. 

 Evaluasi kinerja perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Pendidikan politik untuk kelompok‐

kelompok perempuan di akar rumput 

 Identifikasi kelompok‐kelompok perempuan strategis di akar 

rumput.  

 Sosialisasi pemahaman politik dalam kehidupan sehari‐hari dan 

berbagai aspek.  

 Penyediaan materi pendidikan politik untuk perempuan. 

 Pendidikan kader perempuan tingkat desa. 

 Pengembangan jaringan antarkelompok perempuan di tingkat 

daerah.  

 Pembuatan database aktivis dan kader politik perempuan di 

tingkat lokal 

Advokasi isu‐isu kritis perempuan: 

perdagangan manusia, kematian ibu 

melahirkan, buruh migran, perlindungan 

perempuan marginal 

 Identifikasi organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal yang terlibat 

dalam advokasi isu‐isu kritis perempuan tersebut.  

 Membangun hubungan antara OMS tersebut dengan perempuan 

anggota DPRD. 

 Membangun jaringan kerja antara OMS, perempuan anggota 

DPRD, eksekutif daerah, dan aparat penegak hukum.  

 Membangun jaringan lokal‐nasional antarpemangku kepentingan 

dalam isu‐isu kritis perempuan.  

 

Dalam kerangka yang  lebih besar, diskusi  ini menjadi salah satu sarana untuk mengidentifikasi  isu 

yang  penting  untuk  diangkat  dalam  side  event  JCM  III  yang melibatkan masyarakat  sipil,  serta 

perumusan  rencana  aksi  Equal  Future  Partnership  (EFP) mengenai  pemajuan  peran  perempuan 

dalam bidang politik dan ekonomi. EFP sendiri merupakan proposal yang diajukan oleh Pemerintah 
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Amerika Serikat  kepada berbagai negara,  termasuk  Indonesia, untuk bersama‐sama mendukung 

lahirnya kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki‐laki di seluruh dunia.  

 

F.3. Joint Commission Meeting Comprehensive Partnership III RI ‐ Amerika Serikat (AS) 

Sesuai  jadwal  yang  telah  disepakati,  The  3rd  RI‐US  JCM  dilaksanakan  pada  tanggal  19 

September  2012,  di Washington  DC,  Amerika  Serikat.  Delegasi  RI,  termasuk  anggota WGDCS, 

menghadiri keseluruhan rangkaian pertemuan pada tanggal 17 – 20 September 2012. Secara garis 

besar,  rangkaian  pertemuan  yang  terkait  dengan WGDCS  terdiri  dari  kunjungan  kelompok  CSO 

perempuan  (18‐20 September), koordinasi  internal delegasi RI untuk mempersiapkan pertemuan 

pokja  (18  September),    pertemuan WGDCS  (19  September),  dan  pertemuan  pleno  JCM  III  (20 

September). 

 

F.3.1. Kunjungan Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Isu Perempuan  

JCM  III  menandai 

langkah  maju  dalam 

Comprehensive Partnership RI 

–  AS  dengan  pelibatan 

perwakilan  dari  masyarakat 

sipil.  Menindaklanjuti 

rencana  yang  telah  disusun 

dalam Mid Term Review Mei 

2012,  WGDCS  memutuskan 

untuk menyelenggarakan suatu side event yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil, khususnya 

aktivis keterwakilan politik perempuan. Delegasi masyarakat sipil ini terdiri dari aktivis masyarakat 

sipil perempuan dari berbagai kalangan dan bidang isu, antara lain Erna Witoelar (Direktur Eksekutif 

Kemitraan), Lena Marlina  (mantan anggota  legislatif), Ani Sutjipto  (Universitas  Indonesia), Yudha 

Irlang, Dian  Kartikasari  (Koalisi  Perempuan  Indonesia)  dan Maria Hartiningsih  (Harian  Kompas). 

Delegasi  RI  ini  juga  didampingi  oleh  Partnership  for  Governance  Reform  (Kemitraan)  sebagai 

implementing agency USAID.  

Selama di Washington dari 16 hingga 21 September 2012, agenda delegasi masyarakat sipil 

ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 1: Pertemuan Delegasi CSO Perempuan, Bappenas dan NDI  
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Tabel 3 

Kegiatan Delegasi CSO Perempuan dalam Side Event CSO – JCM III  

Tanggal  Agenda  Output/Tujuan 

 

Selasa, 18 

September, 

2012 

 

 

Pertemuan dengan 

National Democratic 

Institute Washington 

DC  

 

 

Delegasi melakukan briefing dan tinjauan terhadap pengalaman AS dalam 

melakukan amandemen konstitusi untuk melakukan pemberian hak pilih 

universal, promosi kandidat perempuan, edukasi pemilih perempuan, dan 

mendorong partisipasi politik perempuan dalam keterlibatan mereka dengan 

pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan promosi hak‐hak 

sosioekonomi perempuan.  

  Pertemuan dengan 

National Conference 

of State Legislators 

 

Delegasi melakukan pembelajaran dari NCSL mengenai bagaiaman NCSL 

memberikan riset, bantuan teknis, dan peluang bagi pengambil kebijakan untuk 

bertukar pikiran mengenai isu‐isu paling mendesak. Delegasi juga melakukan 

pembelajaran bagaimana NCSL mengadvokasi kepentingan negara bagian di 

hadapan kongres dan lembaga federal.  

  Pertemuan dengan 

The Institute for 

Women’sPolicy 

Research  

 

Delegasi belajar  mengenai strategi untuk mendorong partisipasi perempuan 

dalam ranah politik dan kewargan melalui riset. Delegasi juga belajar mengenai 

bagaimana lembaga riset membantu kandidat perempuan untuk mengidentifikasi 

platform dan pesan kampanye yang tepat di masa pemilu.  

Rabu, 19 

September, 

2012 

 

 

Pertemuan dengan 

Women’s Campaign 

Fund 

 

Delegasi belajar mengenai strategi yang diperghunakan oleh Women’s Campaign 

Fund untuk mendukung perempuan di tahap awal pemilu. Pada tahap ini, 

dukungan sangat diperlukan. Hal lain yang dipelajari adalah bagaimana 

penyediaan dukungan finansial  bagi kandidat perempuan. 

  Partisipasi dalam 

Dialog dengan forum 

Comprehensive 

Partnership 

Delegasi CSO berpartisipasi dalam Working Groups on Civil Society and 

Democracy, yang terdiri dari pihak Pemerintah AS dan Indonesia, dengan poin 

diskusi sebagai berikut:  

1. Perempuan di lembaga eksekutif: bagaimana meningkatkan karir dan 

posisi perempuan dalam politik  

2. Perempuan di lembaga eksekutif: bagaimana cara berkompetisi untuk 

menempati posisi politis dan apa yang perlu dilakukan sebabagi pejabat 

publik terpilih.  

3. Perempuan dalam posisi kepemimpinan  civic: bagaimana cara 

berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam proses 

pengambilan keputusan.  

  Menghadiri dan 

melakukan observasi 

terhadap pertemuan 

bulanan National 

Council of Women's 
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Tanggal  Agenda  Output/Tujuan 

 

Organizations.  

 

Kamis, 20 

September 

2012  

Breakfast Meeting 

dengan politisi 

perempuan 

Berbagi pengalaman megenai kampanye, dan untuk belajar mengenai tantangan 

dan hambatan dalam mendapatkan suatu jabatan politik, dan bagaimana 

mengatasinya. 

  Pertemuan dengan 

International 

Women's Democracy 

Center 

 

Delegasi belajar mengenai bagaimana center ini mampu membangun jaringan 

global yang efektif untuk memperkuat kepemimpinan pperempuan global, 

melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan, jejaring, dan riset yang 

berfokus kepada peningkatan partisipasi pempmpin perempuan dalam politik, 

kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan mereka masing‐

masing. Delegasi juga belajar mengenai bagaimana IWDC memastikan 

perempuan di seluruh dunia memiliki perangkat dan keahlian untuk berpartisipasi 

dalam semua level pemerintahan dengan cara bermitra dengan NGO lokal di 

seluruh dunia.  

  Kunjungan menemui 

staf para kandidat  

 

 

Delegasi belajar mengenai sumberdaya yang disediakan oleh parpol untuk 

kandidat perempuan di masa pemilu, termasuk belajar mengenai strategi 

kampanye yang inovatif untuk meningkatkan peluang kandidat perempuan agar 

terpilih dalam pemilu.  Delegasi juga melakukan diskusi dengan tim kampanye 

terkait kebijakan parpol terhadapn perempuan dalam pemilu.  

  Pertemuan dengan  

National Women’s 

Political Caucus 

 

Delegasi belajar mengenai cara membangun dan menjaga jejaring dengan 

sesama CSO untuk mendorong semakin banyaknya perempuan yang terpilih 

dalam jabatan politik. Dalam pertemuan ini, peserta juga belajar mengenai 

bagaimana mengidentifikasi, melatih dan mendidik serta mendukung pemimpin 

perempuan yang menunjukkan komitmen untuk memajukan perlindungan dan 

pemajuan isu‐isu sosioekonomi perempuan.  

Jumat, 21 

September 

2013  

 

Pertemuan dengan  

Women’s Media 

Center  

 

Delegasi belajar mengenai peran WMC dalam upaya memastikan agar kisah 

perempuan yang berjuang dalam politik/jabatan publik disebarluaskan dan 

didengar. Peran semacam ini didapat melalui kampanye advokasi media, 

monitoring media atas isu seksisme, penyusunan konten, pelatihan untuk 

perempuan untuk berpartisipasi di media, dan secara langsung terlibat dengan 

berbagai media, untuk memastikan agar kelompok perempuan dari semua 

kalangan terwakili untuk dapat hadir di media.  

  Pertemuan dengan 

National Foundation 

for Women 

Legislators (NFWL) 

 

Delegasi belajar mengenai cara membangun sumber daya strategis dan efektif 

untuk pemimpin perempuan, yang diharapkan dapat berujung pada 

diundangkannya kebijakan peningkatan kondisi sosioekonomi perempuan.  
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F.3.2. Koordinasi Internal Delegasi RI  

Khusus untuk Pemerintah RI,  sebelum melaksanakan pertemuan  Joint Commission Meeting  (JCM) 

dengan masing‐masing counterpart, Delegasi RI dari seluruh pokja melakukan poertemuan internal 

di Kedutaan Besar RI di Washington, DC. Pertemuan ini dipimpin oleh Duta Besar Dino Patti Djalal, 

dan dihadiri oleh Wamen PPN/Waka Bappenas, beserta masing‐masing co‐chair dan anggota dari 

seluruh WG.  Pertemuan  bertujuan  untuk membahas  dan menyepakati  deliverables  dari masing‐

masing  pokja  yang  akan  didiskusikan  di  dalam  pertemuan  JCM  keesokan  harinya,  serta 

memberikan  laporan  singkat  kepada Dubes  RI  untuk  AS mengenai  agenda  dari masing‐masing 

pokja.  

 

F.3.3. Pertemuan Joint Commission Meeting ‐ WGDCS  

Pertemuan  JCM Pokja Demokrasi dan Masyarakat Sipil diselenggarakan pada  tanggal  19 

September  2012,  di  Kantor  Kementerian  Luar  Negeri  Amerika  Serikat.  Pertemuan  dipimpin 

bersama‐sama  (co‐chair) oleh AM Fachir; Direktur  Jenderal Diplomasi Publik – Kementerian Luar 

Negeri RI dan Maria Otero, Under‐Secretary for Democracy and Global Affairs – Department of State, 

dan diikuti oleh Sri Danti, Sesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPPPA); Tara Hidayat, Deputi UKPP4; dan anggota Pokja WGDCS dari Direktorat Diplomasi Publik 

– Kemlu  (direktur dan  staf), Direktorat Politik dan Komunikasi‐ Bappenas  (direktur, kasubdit dan 

staf), serta perwakilan dari KBRI Washington, DC, perwakilan dari Kemlu AS dan USAID. Di tengah 

pertemuan, Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal dan Direktur  Jenderal Amerika dan Eropa, 

Dian Triansyah Djani, turut bergabung dan berpartisipasi dalam pertemuan ini.  

Pertemuan  ini bertujuan untuk membahas kegiatan apa saja yang  telah  terlaksana dalam 

kerangka kerja  sama WGDCS dalam  setahun  terakhir, dan merumuskan  tindak  lanjutnya. Secara 

garis besar, butir‐butir deliverables yang dibahas dalam pertemuan ini dapat dicermati dalam tabel 

4, yang diikuti dengan narasi mengenai sejumlah catatan yang menonjol dari pertemuan.  

Tabel 4 

List of Deliverables JCM III  

No  Deliverables  K/L Terkait 

1  Enhanced participation by both governments  in and promotion of the Open 

Government Partnership. 

UKP4 

2  Coordination in international fora, e.g. the UN Human Rights Council.  Kemlu ‐  Direktorat HAM  

3  Ongoing dialogue between faith leaders from both countries, both  internally 

and as a group with faith leaders from third countries. 

Kemlu – Direktorat Diplomasi Publik  

4  Continued  engagement  on  civic  education,  including  formalizing  university 

partnership,  facilitating visits and other  supporting efforts  (development of 

Bappenas,  Kementerian  Pendidikan 

dan Kebudayaan   



15 

 

No  Deliverables  K/L Terkait 

civic education center in 10 provinces in Indonesia). 

5  Establishment  of  bilateral  intermedia  dialogue  through  exchange  program 

and facilitating discussion among journalist and other media professionals. 

Kemlu – Direktorat Diplomasi Publik  

6  United States’ active participation in Bali Democracy Forum IV  Kemlu – Direktorat Diplomasi Publik  

7  Concentration  of  effort  on  improving  electoral  systems  and  election 

processes: 

- A  study  visit  program  for  Indonesia’s  Electoral  Commission 

(KPU)  and  Election  Supervisory Body  (Banwaslu)  during US 

elections, 3 – 7 November 2012. 

Bappenas, KPU, Bawaslu, Kemlu  

8  Concentration of effort on bureaucratic reform  including developing existing 

initiatives into tangible short term deliverables. 

- A  visit  program  organized  by  the Ministry  of Administrative 

Reform in Washington, D.C., from 7 to 17 of September 2012. 

Kementerian PAN dan RB  

9  Increasing the role of women in economic and political participation through 

collaborative initiatives such as focus group discussions on this issue and the 

Equal Futures Partnership program. 

Kementerian PP dan PA  

10  Inclusion of Indonesian and the U.S. civil society organizations (CSOs) in the 

WGDCS meeting. 

Bappenas,  Kementerian  PP  dan  PA, 

Kemlu – Direktorat Diplomasi Publik  

11  Strive  to  increase  youth  participation  through  activities  such  as  the 

Outstanding Students program and the Youth Web Chat. 

Kemlu – Direktorat Diplomasi Publik       

 

Kerjasama Triangular  

Pihak Amerika Serikat melihat pentingnya kerja  sama  triangular dilaksanakan, utamanya 

dalam  isu  promosi  demokrasi, mengingat  kedua  negara merupakan  negara  demokrasi  terbesar 

kedua  dan  ketiga  di  dunia. Untuk  itu,  kedua  pihak mendiskusikan  perlunya  tindak  lanjut  untuk 

membangun upaya konkret mewujudkan kerja sama ini, termasuk memilih wilayah kerja sama yang 

dirasa tepat. Sejumlah wilayah kerja sama yang menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini adalah 

penanggulangan  bencana;  kepemimpinan  Indonesia  dalam  Open  Government  Partnership; 

trafficking; dan pembersihan  ranjau darat. Pihak Amerika Serikat  juga mencatat pentingnya kerja 

sama triangular secara lebih luas di luar isu demokrasi. 

Pemerintah  Indonesia  menyampaikan  pihaknya  telah  melaksanakan  empat  lokakarya 

dengan dukungan Amerika Serikat untuk demokratisasi di Mesir. Dalam cakupan yang  lebih  luas, 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kerjasama Selatan‐Selatan dan Triangular sebagai bagian 

dari  kebijakan  RPJMN  2010  –  2014.  Kebijakan  ini  menetapkan  bahwa  Indonesia,  yang  telah 

dikategorikan  sebagai  middle  income  country    perlu  memperkuat  kerja  sama  dengan  negara 

berkembang, dalam kerangka kerja sama Selatan‐Selatan. Dalam kerangka ini, Indonesia berindak 
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sebagai pihak yang memberi. Pemerintah  Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan sebagai 

target kerja sama, termasuk Asia, Afrika dan Pasifik dengan area kerja sama meliputi isu demokrasi, 

good governance, dan pembangunan ekonomi. Indonesia juga telag memiliki flagship program untu 

kerja  sama  teknis. Trekait dengan kerja  sama  triangular,  Indonesia  secara khusus  juga mencatat 

komitmen Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton mengenai niat AS untuk membantu  kawasan 

Pasifik.  

Lebih lanjut, perwakilan USAID dalam perundingan tersebut menyampaikan bahwa saat ini 

pihaknya  telah  membuka  perwakilan  di  Myanmar  dan  melihat  bahwa  Indonesia  bisa  menjadi 

contoh  dalam  program  demokratisasi  di  Myanmar.  Dalam  kaitan  ini,  pihak  RI  menyampaikan 

bahwa baru‐baru  ini delegasi Myanmar menemui Menlu RI  terkait kerja sama  triangular, dan dari 

pertemuan  tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pihak Myanmar  tidak  terbatas pada  isu 

demokratisasi dan masyarakat  sipil,  tetapi  juga  sejumlah  isu  area  yang menjadi bidang  keahlian 

Indonesia seperti penanggulangan bencana. Di akhir pembicaraan, pihak RI menyatakan perlunya 

berdiskusi  lebih  lanjut mengenai  pendekatan  dan mekanisme  yang  akan  digunakan  dalam  kerja 

sama triangular antara Amerika Serikat, Indonesia dan negara penerima manfaat.  

 

Reformasi Birokrasi  

Pihak Amerika Serikat memuji upaya  Indonesia dalam menangani  isu  ini dan melihat bahwa 

reformasi  birokrasi  merupakan  isu  yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  demokrasi  sehingga 

kerjasama perlu dilanjutkan. Pihak AS juga mengakui bahwa kunjungan reformasi birokrasi delegasi 

RI  ke  AS  yang  baru  saja  diselesaikan  sangat  produktif  dan  bermanfaat,  dan  menyatakan 

kesediaannya untuk memfasilitasi Indonesia, termasuk dalam tiga program Kementerian PAN dan 

RB  yakni:  public  service monitoring  system,  national  public  complaint  handling  system,  dan  public 

campaign  for  bureaucratic  reform. Kunjungan  yang dimaksud  adalah  kunjungan Delegasi RI  pada 

awal September 2012 ke Washington, DC. Delegasi ini terdiri dari 17 tokoh reformasi birokrasi dari 

Kementerian PAN‐RB, BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

KPK, Bappenas, Sekretariat Jenderal DPR RI, Program Magister Administrasi Publik UGM, Litbang 

Kompas,  Institut Pro Otonomi  Jawa Pos dan Yappika. Dari  pertemuan  ini, Wamen PAN dan RB 

menyampaikan sejumlah isu yang perlu mendapat tindak lanjut:  

1. Kampanye publik untuk mendukung reformasi birokrasi; 

2. Sistem penangangan mekanisme komplain; 

3. Sistem pengawasan palayanan publik; 

4. Penguatan  sistem  pengawasan  internal  (inspektorat) melalui  bantuan  tenaga  ahli  dalam 

memformulasikan RUU sistem pengawasan,  
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5. Masukan dari sistem AS mengenai kaitan antara perencanaan dan sistem kinerja; 

6. Pembelajaran dari US Merit System Protection Board mengenai proteksi sistem meritokrasi. 

7. Sistem  Open  Governmnet  dalam  membangun  transparansi  dan  akuntabilitas  melalui 

kemitraan.  

 

Open Government Partnership (OGP) 

Indonesia merupakan  salah  satu dari 8 negara pendiri Open Government Partnership  (OGP), yang 

merupakan gerakan  internasional untuk mendorong pemerintahan yang  lebih  terbuka.  Indonesia 

terpilih  untuk mengetuai OGP mulai  September  2012,  selama  dua  tahun  ke  depan.  Pada  tahun 

pertama,  Indonesia  akan  menjadi  co‐chair  bersama  dengan  Inggris,  dan  pada  tahun  kedua, 

Indonesia akan berpasangan dengan Meksiko, dan berada dalam posisi chair.  

Dalam  pertemuan  ini,  pihak  Indonesia  menyampaikan  keinginannya  untuk  belajar  dari 

pengalaman AS menjadi  co‐chair OGP. Amerika Serikat  sendiri merupakan  salah  satu penggagas 

utama  berdirinya  OGP.  Pihak  AS  menyambut  dengan  antusias  dan  menyampaikan  bahwa 

Indonesia akan menjadi negara fokusnya terkait  isu OGP, dan akan memberikan dukungan penuh 

melalui  setiap  cara yang memungkinkan,  serta akan bekerja  sama  sedekat mungkin dan  sekeras 

mungkin.   

Dalam pertemuan  ini, Pihak AS berkomitmen untuk memfasilitasi  Indonesia  selama menjadi 

ketua  OG,  dan  menggarisbawahi  salah  satu  tantangan  terbesar  keketuaan  OGP  adalah 

menerjemahkan  komitmen  negara‐negara  anggota OGP  yang  abstrak menjadi  perubahan  nyata 

serta membantu pemerintahan berbagai negara untuk mewujudkan komitmen OG tersebut.  

Pihak  AS  melihat  perlunya  RI  memiliki  OG  related  event,  seperti  misalnya  melakukan 

outreachdalam  Bali  Democracy  Forum  (BDF),  karena  event  ini  akan  sangat  bermanfaat  terkait 

dengan posisi BDF di Kawasan. Pihak RI melihat bahwa ide Keketuaan OG dan BDF sangat menarik, 

namun masih  perlu  diskusi  lebih  lanjut mengenai  akomodasi  event OG  dalam  BDF, mengingat 

khusus untuk tahun 2012, BDF akan berbentuk summit yang akan dihadiri oleh para Kepala Negara, 

berbeda dengan BDF  I‐IV yang merupakan pertemuan  tingkat menteri. Pihak AS menyampaikan 

bahwa event OG dalam BDF tidak harus dihadiri oleh Kepala Negara.  

Pihak  RI,  yang  diwakili  oleh  UKP4  menyampaikan  persetujuannya  dengan  usulan  AS,  dan 

menggarisbawahi bahwa peran utama co‐chair adalah melakukan outreach, dan melihat bahwa BDF 

adalah  forum  yang  sangat  tepat.  Di  samping  itu,  saat  ini  Indonesia  juga  sedang  mempelajari 

tentang  open  data  dan  baru‐baru  ini  juga meluncurkan  portal  untuk  pelayanan  publik  dengan 

bantuan IBM.  
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Pihak AS melihat perlunya meminta negara yang terlibat dalam OG untuk memenuhi rencana 

aksi yang telah dibuat dan memastikan bahwa mereka bergerak maju. Terkait dengan hal ini, pihak 

AS telah memiliki model pelibatan masyarakat sipil, dengan adanya independent expert panel, yang 

meletakkan  fondasi  bagi  OG  untuk  beroperasi  secara  penuh.  Terkait  dengan  OGP,pihak  AS 

mengharapkan partisipasi  Indonesia dalam  event OG  yang disponsori oleh  Inggris dalam Sidang 

Umum PBB (UNGA) yang akan digelar di New York sesudah JCM berlangsung.  

 

Intermedia Dialogue  

Dalam  pertemuan  ini,  dilaporkan  bahwa  menindaklanjuti  kunjungan  jurnalis  Indonesia  ke 

Amerika Serikat pada Oktober 2011  lalu, Pihak AS menyampaikan bahwa menyatakan pihaknya 

menunggu  kelanjutan  kegiatan  kunjungan  jurnalis  Indonesia  tahun  2011  lalu  ke  AS  untuk 

melakukan dialog antar media. Pihak RI menyatkan bahwa  jurnalis  Indonesia yang  terlibat dalam 

kunjungan  tersebut  mengharapkan  adanya  kontak  lebih  lanjut  dan  mengharapkan  kunjungan 

balasan  dari  jurnalis  AS.  Pihak  RI menggarisbawahi  perlunya mengedukasi  publik  AS mengenai 

Indonesia  Baru  sebagai masyarakat  yang  demokratis  dan  terbuka,  dengan  kebebasan  pers  dan 

partispasi dalam urusan publik.  

Dalam kesempatan  ini, dalam konteks beredarnya video  film buatan warga AS  “Innocence of 

Muslims” yang menghina Nabi Muhammad dan menyebabkan protes di berbagai belahan dunia, 

Dubes  RI  untuk  AS  menyampaikan  bahwa  ada  perbedaan  pendekatan  dalam  mendefinisikan 

demokrasi  dan  kebebasan  berbicara  di  Indonesia  dan  di  AS.  Perbedaan  utama,  salah  satunya, 

adalah  dalam  konteks  Indonesia,  demokrasi  dan  kebebasan  berbicara  tidak  berarti  bahwa 

warganegara  dapat  melecehkan  nabi.  Dubes  menyampaikan  bahwa:  “as  we  try  to  promote 

democracy in majority‐muslim society, it will be difficult to convince them that democracy is good when 

freedom of speech includes insulting the prophet”. Dubes RI juga menyatakan bahwa pembuat film ini 

dapat disejajarkan dengan Klu Klux Klan gaya baru. 

Menanggapi  pernyataan  Dubes  RI,  Co‐Chair  Under‐Secretary  Maria  Otero  menyampaikan 

bahwa yang bisa dilakukan adalah membangun  lebih banyak  interaksi antara para pelaku media, 

untuk  membantu  memahami  dan  membangun  pesan  yang  tepat.  Delegasi  AS  lainnya 

menambahkan  perlu melibatkan  peran  non‐traditional  journalist,  termasuk  blogger,  aktivis  new 

media  yang  berpengaruh  dalam membangun  opini  dan  pemahaman  publik melalui media  sosial 

kontemporer seperti twitter dan facebook.  

Dirjen  Amerika  dan  Eropa  –  Kementerian  Luar  Negeri  RI,  menyampaikan  bahwa  ketika 

menjabat  sebagai Dubes RI  di  Jenewa  sempat melakukan  kunjungan  dengan  para  pegiat media 

non‐konvensional di Sillicon Valley, AS, dan mendiskusikan pertanyaan mengenai tanggung jawab, 
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sejalan  dengan  adanya  kebebasan  berekspresi.  Apa  yang  dimaksud  dengan  kebebasan 

berpendapat dan  sejauh mana  ita bisa menerapkannya? Dalam hal  ini, prinsip  responsibility perlu 

dipegang, salah satunya dengan mengacu kepada UN Declaration on Human Rights, dan perlu ada 

upaya  bersama  untuk  mengedukasi  masyarakat  bahwa  kebebasan  berpendapat  bukan  tanpa 

batasan.  

Anggota Delegasi AS, Susan Sutton, menyampaikan bahwa cara masyarakat AS memandang 

kebebasan  berekspresi  juga  telah  banyak  berubah  dan  bahwa  ada  diskusi  yang  sama,  dan 

masyarakat tidak satu suara dalam isu defamasi. Namun demikian, delegasi AS lainnya menyatakan 

bahwa  Pemerintah  AS  mengambil  jarak  dari  isu  private  dan  civil.  Terkait  dengan  kebebasan 

berekspresi,  delegasi  tersebut  menyatakan  bahwa  mainstream  masyarakat  AS  melihat  bahwa 

demokrasi  itu sendiri yang akan berperan menyaring yang baik dan yang buruk. Dengan kata  lain, 

anggota delegasi tersebut menegaskan bahwa makna demokrasi dan freedom of speech di Amerika 

Serikat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dubes RI untuk AS, karena freedom of speech 

yang dianut oleh masyarakat AS cenderung lebih liberal.  

Co‐chair  Otero  menyampaikan  bahwa  Pihak  AS  perlu  mencari  cara  untuk  meng‐counter 

kekerasan dan  video  tersebut. Yang menjadi  tantangan  adalah bagaimana menggunakan media 

secara luas untuk menyuarakan pesan yang disampaikan oleh Pihak RI. Dalam hal ini, Maria Otero 

mencatat perlunya pertukaran dan berbagai cara lainnya untuk membangun mutual understanding.  

 

Interfaith Dialogue  

Pihak AS menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh Dubes RI untuk AS dalam isu ini dan ke 

depan mengharapkan  tindakan konkret untuk membangun  toleransi dan  rasa saling menghargai. 

Pihak  RI  menyampaikan  pentingnya  interaksi  antar  Pusat  Studi  Agama,  dan  ide  mengenai 

pertukaran future faith leaders.  

Di luar sejumlah isu yang didiskusikan di atas, Pihak AS menyampaikan beberapa isu tambahan 

untuk dipertimbangkan oleh pihak RI, yakni permintaan untuk memasukkan kegiatan Department 

of  Justice  yang  saat  ini  tengah  berjalan  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Indonesia,  untuk  isu 

eksploitasi seks anak; pencucian uang; dan perdagangan manusia (khususnya terkait dengan buruh 

migran);  serta  bantuan  capacity  building  untuk  staf  parlemen  dan  pengembangan  lembaga 

legislatif.  Menanggapi  usulan  AS  tersebut,  Pihak  RI  menyampaikan  bahwa  terkait  dengan  isu 

perempuan,  RI  berkomitmen  untuk  bekerja  dengan masyarakat  sipil mengenai  child  protection. 

Dubes RI menyampaikan bahwa dalam waktu dekat KBRI akan melakukan hearing dengan  tema 

“Democratic  Transition  and How  to Address  3  Issues:  Political  Islam, Military  Reform,  and  Internal 

Conflicts”, di mana Indonesia pernah menghadapi ketiga isu ini.  
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Pertemuan Perwakilan Masyarakat Sipil : Partisipasi Perempuan dalam Politik  

Pertemuan  WGDCS 

kali  ini  merupakan 

pertama kalinya pihak 

AS  dan  Indonesia 

melibatkan  kelompok 

masyarakat  sipil. 

Pertemuan  antara 

kelompok masyarakat 

sipil  kedua  negara 

berfokus pada topik upaya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang politik. Pertemuan 

ini dibuka oleh kedua co‐chair, dan dipimpin oleh Sesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan  Perlindungan  Anak,  RI  dan  Ambassador  Mellanne  Verveer  dari  pihak  AS.  Dalam 

pembukaannya, Under‐Secratary Otero menyampaikan  bahwa  sesuai  dengan  pernyataan Menlu 

Clinton bahwa pokja harus melibatkan masyarakat sipil sehingga diskusi ini merupakan bagian yang 

sangat penting dari pokja.  

Dirjen  IDP   menyatakan bahwa kedua pihak  telah mencapai kemajuan dalam  isu perempuan 

namun di sisi  lain  juga masih menghadapi berbagai  tantangan. Dalam pertemuan tersebut, Pihak 

AS sangat menyambut baik bahwa pihak RI akan menjadi salah satu pendiri  inisiatif Equal Futures 

Partnership yang mendukung pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi. Di samping 

itu,  Indonesia  juga  dinilai  telah menjadi mitra  yang  luar  biasa  di APEC,  khususnya  dalam  forum 

women in economy. Laporan gender gap menunjukkan bahwa bagian terberat dalam pemberdayaan 

perempuan adalah pemberdayaan politik. Namun di  sisi  lain, dicatat bahwa negara yang kondisi 

politik perempuannya lebih maju terbukti lebih sejahtera. Laporan MDGs juga menunjukan bahwa 

kesetaraan gender juga menjadi tujuan kunci, termasuk kesetaraan dalam politik dan masih banyak 

pekerjaan  rumah  untuk  dikerjakan  terkait  topik  ini.  Tema  ini  dipilih  untuk  diskusi  karena masih 

banyaknya tantangan, dan dinilai dapat mengubah kedua negara seperti yang telah terbukti pada 

India,  di  mana  representasi  perempuan  di  parlemen  meningkat  dan  diikuti  oleh  perubahan 

kebijakan  dalam  bidang  sanitasi,  pendidikan,  yang  dinilai  sebagai  women  issue  namun 

mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  secara  luas.  Laporan  juga  menunjukkan  keterkaitan 

antara tingkat korupsi dengan posisi perempuan yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan. 

Pihak  RI  menyampaikan  bahwa  pelibatan  CSO  perempuan  dalam  WG  merupakan  sebuah 

milestone,  ketika  perempuan  tidak  terwakili  secara mencukupi  di  level  global. Untuk  itu,  sangat 

Gambar 2: Pertemuan Working Group on Democracy and Civil Society dan Perwakilan CSO Perempuan dari 

Indonesia dan Amerika Serikat  
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penting  bekerja  bersama  dengan masyarakat  sipil.  Indonesia menghadapi  tantangan  antara  lain 

sikap buta‐gender di kalangan parpol, meskipun Indonesia telah bekerja keras untuk meningkatkan 

kuantitas  dan  kualitas  keterwakilan  perempuan.  Terkait  dengan  MDGS,  semua  sasaran  MGDS 

sudah  seharusnya  berperspektif  gender.  Persoalan  yang  dihadapi  Indonesia  adalah  bahwa 

Indonesia  masih  merupakan  masyarakat  yang  patriarkis  dan  keterwakilan  perempuan  masih 

rendah.  

Pembukaan  tersebut  kemudian  diikuti  oleh  pertukaran  pandangan  dari  masing‐masing 

perwakilan CSO, mengacu  kepada  tema/pertanyaan  yang  telah  disiapkan. Mengenai  kiat  sukses 

perempuan di ranah publik, Erna Witoelar menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki career plan 

hingga akhirnya menjadi salah satu menteri perempuan di  Indonesia. Yang beliau  lakukan adalah 

kerja keras dan passion, serta upaya trust building, khususnya ketika memimpin kementerian yang 

didominasi  oleh  laki‐laki. Untuk  itu, beliau menyarankan  agar perempuan  “just  being  a woman”, 

dengan empat karakternya, yakni: 1) natural bridging  leader yang mampu membangun koalisi dan 

jaringan; 2)  lebih terlatih dalam melakukan multitasking dibandingkan dengan pria; 3) mengaitkan 

otak  dan  hati  (berpikir  dengan  hati  dan merasakan  dengan  otak);  4) mengutamakan  kemitraan 

dalam  memfasilitasi  kerja  sama  antara  kelompok  politik  yang  berbeda.  Erna  Witoelar  juga 

menegaskan perlunya perempuan membangun koalisi dan kemitraan dalam bekerja.  

Dari  pihak  AS,  Dubes  Connie  Morella  yang  merupakan  mantan  anggota  kongres, 

membenarkan  semua  yang  diungkapkan  Erna  Witoelar.  Dubes  Morella  juga  menyampaikan 

pentingnya  sisterhood,  keterkaitan  antara  kantor  eksekutif  dan  legislatif,  dan  bahwa  kesetaraan 

akan membawa perubahan. Dalam hal  ini, perlu melihat pengalaman Norwegia yang menerapkan 

UU  kuota  keterwakilan  sebesar  40%  dari  jabatan  publik  dan  berhasil  meningkatkan  angka 

keterwakilan  perempuan  tersebut  dari  6 %  di  tahun  2002, menjadi  hampir  40%  saat  ini.  Secara 

singkat, Dubes Morella menekankan perlunya  perempuan untuk memiliki kepercayaan diri, bekerja 

sama, passion dan keuletan; mentor atau pendampingan; dorongan ekstra.  

Mengenai  isu  perjuangan  perempuan  di  parlemen,  Lena Marliana  yang  pernah menjadi 

anggota  legislatif  membagi  pengalamannya  bahwa  tahun  1998  merupakan  tonggak  di  mana 

dilakukan  pelibatan  CSO  perempuan  dalam  penyusunan  UU  Pemilu.  Saat  itu,  upaya 

memperjuangkan  zipper  system  dalam  pemilu  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan 

didukung  oleh  CSO  yang  kemudian  membawa  perempuan  ke  dalam  gedung  DPR  untuk 

menyaksikan  jalannya sidang perumusan UU pemilu dari balkon, sehingga muncul sebutan “faksi 

balkon” yang secara tidak  langsung mendukung terwujudnya peraturan mengenai kuota 30 % dan 

zipper system. Pada tahun 2012, terjadi kemunduran di mana DPR tidak membuka pintu partisipasi 
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CSO  untuk  turut mempengaruhi  penyusunan UU  pemilu  tersebut. Untuk  itu,  aktivis  perempuan 

memindahkan fokus stratregi perjuangan pada pimpinan parpol.  

Dari pihak AS, Women Democracy Network (WDN) menyampaikan bahwa misi WDN adalah 

meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. WDN melakukan dua macam strategi, yakni 

bekerja dengan perempuan agar mereka terpilih, dan bekerja dengan perempuan setelah mereka 

terpilih. Di Nigeria, WDN melakukan pelatihan, kampanye di seluruh negara untuk meningkatkan 

pemahaman  pemimpin  laki‐laki  mengenai  manifesto  WND  dan  memahami  signifikansi  suara 

pemilih  perempuan,  yang merupakan  53%  dari  seluruh  pemilih.  Terkait  dengan  pemerintahan, 

hanya  20%  terpilih  kembali,  sehingga  pendekatan  yang  dilakukan  adalah melakukan  pelatihan, 

termasuk  mengenai  mengapa  tidak  terpilih  kembali,  serta  melibatkan  media  untuk  meliput 

kesuksesan perempuan dalam politik.  

Mengenai  isu  women  civic  leadership  dan  partisipasi  dalam  perumusan  kebijakan,  Dian 

Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memaparkan pengalaman Indonesia yang sukses 

meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  namun menghadapi  tantangan  kegagalan 

dalam menjaga  keterkaitan  antara  CSO  dan  perempuan  di  ranah  politik  praktis.  Perempuan  di 

ranah  politik merasa  bahwa  CSO mulai meninggalkan mereka,  sementara muncul  kesenjangan 

ekspektasi CSO terhadap perempuan di ranah politik, utamanya di level lokal. Untuk itu, diperlukan 

upaya memperkuat  CSO  dan  perempuan  di  parlemen,  yang memiliki  ekspektasi  yang  berbeda. 

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan 2000 kandidat perempuan.  

Dari  pihak  AS,  Vital  Voice,  CSO  yang  bekerja  untuk  mendukung  pemimpin  perempuan 

potensial, menyampaikan  bahwa  perempuan  adalah  kunci  perubahan  yang  berkelanjutan  dalam 

pengambilan kebijakan. Best practice yang dapat disampaikan antara lain: 1) membantu perempuan 

CSO  untuk  membangun  koalisi  dan  kemitraan  dengan  pihak  swasta  melalui  peningkatan 

keperecayaan diri; 2) pendampingan/mentorship; 3) bekerja sama dengan kaum laki‐laki.  

Mengenai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  dalam  politik,  Ani  Sutjipto  yang 

merupakan  akademisi  dari  UI  menyampaikan  beberapa  tantangan  utama,  termasuk:  1)  upaya 

peningkatan keterwakilan perempuan di level lokal yang masih sangat sulit; 2) jumlah parpol yang 

terlalu  banyak;  3)  persoalan  pemahaman  parpol  yang  masih  minim  mengenai  pentingnya 

affirmative  policy  untuk  perempuan;  4)  adanya  anggapan  bahwa  perempuan  adalah  satu  entitas 

tunggal,  padahal  kenyataannya  tidak  demikian.  Yuda  Irlang menambahkan  tantangan  lainnya, 

yakni: 1) kurangnya kapasitas perempuan yang diperparah dengan banyaknya pekerjaan yang harus 

ditangani oleh perempuan;  2)  kurangnya  ketertarikan perempuan  terhadap politik;  3)  kurangnya 

“gender awaraness”.  
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Merespon  hal  tersebut,  pihak  terkait  dinilai  perlu  melakukan  upaya  untuk  mendorong 

perempuan melalui  pendidikan,  koalisi  antara  perempuan  dan CSO. Ketika  parpol  tidak mampu 

menyuarakan  aspirasi  perempuan, maka  CSO  bisa membantu.  Tantangan  terbesar  yang masih 

dihadapi adalah bagaimana mengubah mindset mengenai keadilan untuk laki‐laki dan perempuan. 

Dari pihak masyarakat sipil AS, NDI menyampaikan bahwa lembaganya bekerja untuk isu 3C, yakni 

capacity,  confidence  dan  connection.  Dua  tantangan  yang  diidentifikasi  ND  adalah  bagaimana 

membuat  politik  relevan  bagi  perempuan  dan  perlunya  lembaga  seperti  parpol  perlu menyadari 

bahwa dapat membawa pengalaman yang berbeda. Seperti halnya di berbagai belahan dunia yang 

lain, perempuan di Amerika Serikat  seringkali  juga menganggap bahwa politik  tidak  relevan dan 

tidak terkait dengan kehidupan mereka sehari‐hari sehingga mereka cenderung tidak peduli kepada 

politik.  

Menanggapi  diskusi  di  atas,  Under‐Secretary Otero menggarisbawahi  kompleksitas  isu  yang 

dihadapi. Sedangkan AM Fachir menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi adalah bagaimana 

menerjemahkan  ini  ke  dalam  program  yang  nyata  di  dalam  working  group.  Untuk  itu  langkah 

selanjutnya yang perlu diambil adalah melakukan  identifikasi  isu yang akan dikerjasamakan, dan 

melihat triangular cooperation sebagai salah satu mekanisme alternatif.  

 

Pertemuan Pleno JCM 

Pertemuan  pleno  JCM  dilaksanakan  pada  hari  Kamis,  20  September  2012,  di  Kementerian  Luar 

Negeri AS, dengan dipimpin oleh Menlu RI dan Menlu AS, diikuti oleh co‐chairs dan anggota dari 6 

kelompok kerja dari kedua negara.  

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Clinton menyatakan bahwa comprehensive partnership RI‐AS 

telah berkontribusi dalam memperkuat kerja  sama dalam berbagai bidang yang ditangani oleh 6 

pokja. Hubungan dengan  Indonesia dinilai penting bagi AS, mengingat sebagai negara demokrasi 

terbesar  kedua  dan  ketiga  di  dunia,  kedua  negara merupakan  “natural  partners”,  dan  Indonesia 

dilihat sebagai “cornerstone of stability” di Kawasan Asia Pasifik. Kedua negara telah bersama‐sama 

mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan, dan mencapai pertumbuhan  yang 

berlipat ganda dengan  kerja  sama di  sektor gas  alam  antara  Indonesia dan perusahaan Amerika 

Serikat  (AS).  RI  dan  AS  juga  telah  menandatangani  Millennium  Challenge  Corporation  (MCC) 

Compact  senilai  USD  600  juta.  Ke  depan,  fokus  utama  kerja  sama  ini  antara  lain  termasuk 

pendidikan, melalui pemberian beasiswa dan jalur lainnya, yang dinilai sebagai kunci pertumbuhan. 

AS  mengapresiasi  kepemimpinan  Indonesia  di  ASEAN,  yang  memungkinkan  meningkatnya 

kedekatan hubungan AS dengan ASEAN. AS  juga mengapresiasi kepemimpinan  Indonesia dalam 

meletakkan  landasan  diplomasi  ASEAN  dalam  isu  Laut  China  Selatan,  melalui  inisiatif  “ten 
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principles”. AS  juga mengapresiasi peran  Indonesia dalam mendukung AS menghadapi  tantangan 

global,  termasuk kepemimpinannya dalam mendukung kemajuan di Myanmar,  isu non‐proliferasi 

nuklir, climate change, penghentian kekerasan di Suriah, dan demokratisasi melalui Bali Democracy 

Forum (BDF).  

Menanggapi Menlu Clinton, Menlu RI Marty Natalegawa menggarisbawahi bahwa hubungan RI‐

AS kini  telah melampaui hubungan bilateral, karena  telah melibatkan Kawasan  secara  lebih  luas. 

Dalam kesempatan ini, Menlu RI juga menyampaikan rasa duka cita atas tewasnya diplomat AS di 

Timur  Tengah  terkait  protes  terhadap  film  “Innocence  of Muslim”,  dan menyampaikan  perlunya 

memperkuat  budaya  damai,  toleransi,  dialog  di  level  akar  rumput. Menlu  juga menyampaikan 

perlunya  melaksanakan  kebebasan  berekspresi  dalam  kerangka  nilai  moral  dan  Universal 

Declaration on Human Rights. Menlu RI mengungkapkan bahwa hubungan kedua negara selama ini 

saling menunguntungkan, saling mendukung kemakmuran dan kemajuan, memberikan hasil yang 

konkret. 

Dalam  kesempatan  pleno  ini,  WGDCS  melaporkan  apa  yang  telah  dibicarakan  dalam 

pertemuan  pokja  hari  sebelumnya.  Under‐Secretary Otero menyampaikan  bahwa WGDCS  telah 

berhasil  mewujudkan  aksi  nyata  dari  agenda  yang  telah  ditetapkan  tahun  lalu.  AS  mencatat 

kerjasama yang sangat bagus di Dewan HAM PBB, capaian  Indonesia dalam OGP. Terkait dengan 

inter media dialogue, kedua pihak menghadapi  tantangan dalam merumuskan pesan  yang  tepat. 

Sedangkan  terkait  dengan  interfaith  dialogue,  telah  terlaksana  sejumlah  kegiatan,  termasuk 

kunjungan pemimpin agama dan pemuda. Kedua pihak juga telah melaksanakan kunjungan terkait 

isu  reformasi birokrasi dan  sedang dalam proses untuk membuka kerja  sama dalam  isu EITI dan 

kerja  sama  triangular.  AS  mengakui  pentingnya  kepemimpinan  Indonesia  melalui  BDF  dalam 

memajukan  nilai‐nilai  demokrasi  dan  terkait  dengan  hal  tersebut, AS menyampaikan  komitmen 

kuatnya  untuk  turut  serta  dalam  BDF. WGDCS  juga  telah  melibatkan  konsultasi  dengan  CSO 

mengenai partisipasi politik perempuan. Dirjen  IDP menyampaikan mengenai kesepakatan untuk 

bekerja  sama  dalam  kerangka  kerjasama  triangular  dan  pemajuan  people  to  people  contact 

khususnya  terkait dengan media, perempuan dan pemuda. Diharapkan,  interaksi antar kelompok 

tersebut  dapat  semakin  ditingkatkan  ke  depan.  Kerja  sama  lain  yang  akan  dilaksanakan  adalah 

kunjungan KPU dan Bawaslu untuk belajar mengenai proses pemilu dalam waktu dekat, bertepatan 

dengan pelaksanaan Pemilu Amerika Serikat, bulan November 2012.  
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Menanggapi pernyataan dari kedua co‐chairs, Menlu Clinton memuji kemajuan mengesankan 

yang telah dicapai dan menggarisbawahi capaian pelibatan masyarakat sipil dalam WGDCS. Menlu 

RI menyampaikan  penghargaan  dan  ucapan  selamat  atas  kemajuan  yang  dicapai  oleh WGDCS, 

khususnya terkait pelibatan masyarakat sipil, dan melihat proses tersebut sebagai langkah penting 

dalam upaya meningkatkan ownership pemangku kepentingan terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menlu RI menggarisbawahi  pentingnya OGP, dan mengungkapkan  kegembiraannya menjadi 

bagian  dari  inisiatif  Equal  Futures  Partnership  (EFP).  Mengenai  kerja  sama  triangular,  RI  telah 

menerima kunjungan delegasi Myanmar yang meminta fasilitasi RI. Menlu mengungkapkan bahwa 

jika kerja sama triangular bisa berjalan dengan baik di area demokrasi dan masyarakat sipil, maka 

diharapkan  ini  dapat  menjadi  semacam  test  case,  sehingga  kerja  sama  yang  serupa  dapat 

diterapkan di wilayah yang lain.  

 

F.4. Election Visit Program  

Menindaklanjuti keputusan The Third Joint Commission Meeting (JCM III) Comprehensive Partnership 

RI‐Amerika Serikat di bulan September 2012 di atas, khususnya Working Group of Democracy and 

Civil  Society  (WGDCS)  yang  menyepakati  sejumlah  deliverables,  Pemerintah  RI  dan  AS 

menyelenggarakan  Election  Visit  Program  pada  tanggal  4‐9 November  2012  di Amerika  Serikat. 

Program  ini  diikuti  oleh  delegasi Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari Husni Kamil Manik  (Ketua 

Komisi Pemilihan Umum RI), Juri Ardiantoro (Anggota KPU), Emil Tarigan (perwakilan dari Setjen 

Gambar 3: Pertemuan Pleno The Third Joint Commission Meeting  
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KPU); Nelson  Simanjuntak  (anggota Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu); Temu Alam  (perwakilan 

dari  Biro  Administrasi  Menteri  dan  Perwakilan  –  Kementerian  Luar  Negeri);  Raden  Siliwanti 

(Direktur  Politik  dan  Komunikasi,  Bappenas),  Otho  H.  Hadi  (Kasubdit  Politik  Luar  Negeri  – 

Direktorat  Politik  dan  Komunikasi,  Bappenas),  dan Dyah Widiastuti  (Staf Direktorat  Politik  dan 

Komunikasi  –  Bappenas).  Tujuan  dari  program  ini  adalah  mendapatkan  lessons  learned  dari 

pemilihan  umum  di  Amerika  Serikat  untuk  memperkuat  sistem  kepemiluan  Indonesia  melalui 

proses pertukaran.  

Dalam  program  ini,  peserta dari  Indonesia mengikuti  konferensi  untuk Komisi Pemilihan 

Umum  (KPU) dari  seluruh dunia yang diselenggarakan oleh  International  Foundation  for Electoral 

System  (IFES),  melakukan  pengamatan  proses  pemilu  secara  langsung  di  berbagai  tempat 

pemungutan  suara  (TPS), dan diskusi  panel dengan  sejumlah  pakar dan  pemangku  kepentingan 

pemilu, baik dari Amerika Serikat maupun negara lainnya.  

 

F.4.1. Sesi Senin, 5 November 2012  

Breakfast Meeting dengan Instituo Federal Electoral (KPU Meksiko)  

Sesi  ini  merupakan  sesi  yang  di‐arrange  khusus  oleh  IFES  untuk  Delegasi  RI,  atas 

permintaan  KPU Meksiko.  Kedua  negara  dirasa memiliki  sejumlah  kemiripan  karakter  sehingga 

pembelajaran dan saling tukar pengalaman antar kedua negara menjadi relevan, khususnya terkait 

upaya membangun pemilu yang berintegritas dan dipercaya. Dalam kesempatan ini, Presiden IFES, 

William Sweeney, menyampaikan bahwa Meksiko pernah mengalami pemilu yang kontroversial di 

mana  peserta  pemilihan  presiden menggugat  hasil  pemilihan.  Sejak  itu, Meksiko memutuskan 

untuk membangun komisi pemilihan umum yang  robust, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat 

Meksiko.Hasilnya,  rakyat  Meksiko  mampu  menerima  hasil  pemilu,  meskipun  hasil  pemilihan 

sempat  menyebabkan  kandidat  yang  kalah  melakukan  protes  dan  partai  politiknya  kemudian 

terpecah.Namun  pada  akhirnya,  lembaga  penyelenggara  pemilu Meksiko  berhasil mendapatkan 

kepercayaan publik dan mampu menangani berbagai tantangan. 

Ketua KPU Meksiko menyampaikan bahwa pada tahun 1988 Presiden mengubah konstitusi 

untuk  membangun  lembaga  pemilu  yang  independen,  dengan  mempertimbangkan  kondisi 

ketidakpercayaan  publik  kepada  lembaga  kepemiluan  yang  ada  karena  berbagai  persoalan 

termasuk  daftar  pemilih  yang  bermasalah.Lembaga  pemilu  baru  tersebut  menggunakan  kartu 

pemilih baru yang harus dimiliki oleh setiap warganegara yang berhak memilih. Kartu  ini memiliki 

sejumlah  security  implementation. Daftar pemilih dilengkapi dengan  foto yang  sama dengan  foto 

yang terdapat di kartu pemilih. Untuk dapat memilih, foto di kartu harus sesuai dengan foto pada 

daftar. Ketua KPU Meksiko menyampaikan bahwa Meksiko memiliki 80  juta pemilih yang berhak 
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memberikan  suara.  Petugas  pemungutan  suara  yang  berjumlah  satu  juta  orang  menerima 

pelatihan,  dan  selanjutnya melakukan  kunjungan  ke  rumah  penduduk.  TPS Meksiko  berjumlah 

143.000, dan setiap TPS memiliki empat petugas, dan 3 petugas cadangan, sehingga di setiap TPS 

ada 7 petugas yang mendapatkan pelatihan. 

Pemilu  di Meksiko menggunakan  dua  sistem  pelaporan  hasil  pemungutan  suara,  yakni 

dengan pelaporan melalui telepon, sehingga pada pukul 11 malam pada hari Pemilu, hasil pemilihan 

telah dapat diumumkan di TV. Sistem kedua adalah melakukan pre‐eleminary electoral results untuk 

300  distrik  di  Meksiko.Hasil  ini  selanjutnya  dipublikasikan  di  laman  situs  resmi  KPU 

Meksiko.Pemungutan suara di Meksiko dilaksanakan pada hari Minggu, selama 24 jam, mulai pukul 

08:00  malam  hingga  08:00  malam,  pada  hari  selanjutnya.  Demi  transparansi,  petugas  juga 

mengambil foto proses pemungutan suara dan mengunggahnya di laman resmi. Meksiko memiliki 

sistem pengadilan kepemiluan yang terpisah dari pengadilan umum. 

Terkait dengan peran media, khususnya radio dan TV, sejak 4 tahun yang  lalu Pemerintah 

memberlakukan undang‐undang yang melarang partai politik dan kandidat membeli airtime dari 

TV dan radio untuk tujuan politis. Sebagai gantinya, Pemerintah menerapkan system‐based access 

terhadap  radio  dan  TV.Setiap  hari,  terdapat  alokasi  selama  48  menit  yang  diberikan  kepada 

pemerintah federal, yang kemudian dialokasikan untuk  iklan politik.Pemerintah Federal membagi 

jatah airtime ini kepada peserta pemilu, dan menyusun jadwal sedemikian rupa kepada 2300 stasiun 

dan  saluran  yang  ada.  Pemerintah  juga  mengingatkan  media  setiap  dua  minggu  sekali,  dan 

melakukan  verifikasi  apakah  spot  iklan  tersebut  benar‐benar  dilakukan  sesuai  jadwal  yang  telah 

disusun.  Alokasi waktu  disusun  berdasarkan  suara  yang  didapat  pada  pemilu  sebelumnya.  Bagi 

media,  airtime  yang  diberikan  ini merupakan  bagian  dari  pajak  kepada  Negara  yang  diberikan 

dalam bentuk  in kind. Secara keseluruhan,  terdapat 43  juta spot  iklan yang didistribusikan secara 

merata 30% kepada 7 partai, dan 70% berdasarkan suara yang didapat di pemilu sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5: Pertemuan Delegasi RI dengan KPU Meksiko  
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Sesi Pleno 1 : Technology and Out‐of –Country Voting 

Penggunaan teknologi e voting di AS telah berkembang pesat sejak diundangakannya Help 

America Vote Act  (HAVA)  tahun 2002, yang mengesahkan pendanaan  sebesar USD 3,65 M untuk 

memperkuat administrasi pemilu tingkat federal. Tujuan sesi ini adalah melihat pengalaman AS dan 

negara  lainya dalam mengadopsi sistem pemungutan suara modern sebagai bahan pembelajaran 

bagi  KPU  di  seluruh  dunia.  Narasumber  pertemuan  ini  adala  David  Becker  (Director  of  Election 

Initiatives, Pew Center on the States); David Beirne (Acting Deputy Director of Technology Programs, 

Federal Voting Assistance Program) dan Benjamin Goldsmith (IFES Chief of Party, Kosovo).  

Amerika  Serikat  masih  menghadapi  berbagai  masalah  terkait  pendaftaran  pemilih.Dari 

data  24  juta  pemilih,  terdapat  1  diantara  8  data  yang  tidak  valid.Penyebab  utama  persoalan  ini 

adalah tingginya mobilitas penduduk di Amerika Serikat.Diperkirakan 30% pemilih telah berpindah 

tempat  tinggal  sejak  pemilu  lalu.Pengunaan  teknologi  dalam  pendaftaran  pemilih,  khususnya 

pendaftaran  pemilih  online  terbukti  lebih  akurat  karena  pemilih  melakukan  input  informasi 

langsung;  lebih murah dengan biaya  sekitar  3  sen, dibandingkan dengan  83  sen per pemilih  jika 

dilakukan dengan cara tradisional; lebih disukai pemilh (4 dari 5 pemilih lebih memilih cara online); 

dan  terbukti  semakin  banyak  digunakan,  dibandingkan  dengan  tahun  2008;  lebih  efisien  karena 

lebih sedikit menggunakan kertas dan surat menyurat; mengurangi kemungkinan penipuan.  

Ben  Goldsmith,  salah  satu  narasumber  dalam  presentasinya mengenai  “Technology  and 

Overseas  Voting”,  menjelaskan  bahwa  internet  voting  merupakan  solusi  dalam  enfranchising. 

Berdasarkan  evaluasi  IFES  terhadap  pilot  project  internet  voting  di Norwegia,  di mana  internet 

digunakan sebagai media untuk memberikan suara, sejumlah pembelajaran dapat dicatat. E‐voting 

sudah mulai  dicoba  oleh  beberapa  negara  sejak  tahun  1990‐an,  dan  saat  ini  digunakan  oleh  30 

negara untuk pemilu yang bersifat politis dan mengikat. Dari 30 negara tersebut, sebanyak 9 negara 

melakukan pilot dan tidak melanjutkan; 7 melakukan pilot dan masih terus berlangsung; 11 saat ini 

sudah menerapkan e‐voting  (3 diantaranya telah menerapkan untuk seluruh pemilunya); 3 negara 

tidak melanjutkan penerapan e‐voting.  

Berdasarkan pengamatan di berbagai negara, narasumber menyampaikan bahwa terdapat 

kecenderungan  yang berbeda di  tempat  yang berbeda. Amerika Serikat  semakin maju dalam  e‐

voting,  sementara  Eropa  telah  lebih maju,  dan  negara Asia  seperti  India  telah menggunakan  e‐

voting sejak 2004. Saat  ini, 12 negara menggunakan e‐voting. Namun demikian, sejumlah negara 

justru meninggalkan e‐voting, seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Finlandia, karena berbagai alasan, 

seperti persoalan keamanan dan sebagainya. Empat negara secara konsisten menerapkan e‐voting, 
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yakni Kanada, Estonia, Perancis, Swiss. Sejumlah negara lain kemungkinan besar akan mengadopsi 

sistem  ini,  yakni Norwegia,  Australia  (NSW),  India  (Gujarat).  Berbagai  negara  ini menggunakan 

metode e‐voting untuk kelompok khusus, seperti misalnya Amerika Serikat untuk para pemilih di 

luar negeri dari kalangan militer.  

Berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dalam  e‐voting  antara  lain  adalah  trust/kepercayaan. 

Dalam  penggunaan  sistem  e  voting,  integritas  seringkali  tidak menjamin  adanya  kepercayaan; 

sehingga  butuh  upaya  lebih  lanjut  untuk  memastikan  integritas,  verifiability  dan  mekanisme 

pengawasan.  Kerahasiaan  dan  kebebasan  untuk  memilih  juga  menjadi  tantangan  tersendiria, 

karena memilih di  luar TPS seringkali tidak dapat menjamin kerahasiaan pilihan; disamping dapat 

memunculkan  konflik  kepentingan  antara  secrecy dengan  verifiability. E  voting  juga memerlukan 

mekanisme  tambahan  untuk memproteksi  kerahasiaan, misalnya  yang  dilakukan  oleh Norwegia 

dengan multiple cast. Voter identification dan authorization diperlukan lebih jauh. Peran pemangku 

kepentingan  perlu  dipertimbangkan,  terkait  dengan  bagaimana  mereka  beradaptasi  dengan 

peraturan  baru  dan  mengembangkan  keterampilan  menggunakan  mekanisme  baru  tersebut. 

Prasyarat  sukses  untuk  e‐voting  tersebut  antara  lain:  transparansi,  verifiability,  inklusi  pemangku 

kepentingan,  adanya  mekanisme  identifikasi  secara  online  yang  kuat,  dan  kebijakan  proteksi 

kerahasiaan. Dengan  kecenderungan  ini,  diperkirakan  dalam  50  tahun  ke  depan,  semua  negara 

akan menggunakan sistem e‐voting.  

Beberapa catatan dari sesi diskusi dan tanya  jawab dalam sesi tersebut antara  lain terkait 

dengan  transparansi  dan  verifikasi  sebagai  faktor  kunci  dalam  sistem  e  voting,  karena  terkait 

dengan  bagaimana  kita memastikan  adanya  keamanan  dan  bagaimana memberikan  kepuasan 

kepada  pemilih.  Terkait  dengan  pertanyaan  dari  peserta  dari  negara  berkembang  mengenai 

rekomendasi penggunaan e‐voting bagi negara berkembang, narasumber menyampaikan perlunya 

kehati‐hatian  dan  pertimbangan  yang  matang  sebelum  memutuskan  menggunakan  e‐voting. 

Persiapan dan ujicoba perlu dilakukan secara matang karena dalam e voting hal yang bersifat teknis 

bisa berakibat  fatal bagi  kepercayaan publik  terhadap  lembaga penyelenggara dan hasil pemilu. 

Terkait  dengan  pertanyaan  mengenai  daftar  pemilih  di  kalangan  militer  di  Amerika  Serikat, 

narasumber menyampaikan bahwa daftar tersebut dapat diakses oleh publik, namun kampanye di 

kalangan militer tidak diijinkan.  

Terkait  dengan  isu  trust  dalam  e  voting,  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk 

membangun  trust  adalah  dengan  melakukan  pilot,  evaluasi,  pelibatan  semua  stakeholders. 

Berdasarkan  riset  yang  pernah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  banyak  negara  yang masih 

merahasiakan  perubahan  menjadi  sistem  e‐voting.  Proses  adalah  faktor  yang  penting  dalam 
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membangun kepercayaan  terhadap  sistem. Salah  satu negara yang  sangat  terbuka dalam proses 

adopsi e voting dan patut dicontoh adalah Brasil.  

Suatu negara  termotivasi untuk menggunakan e‐voting karena berbagai alasan,  termasuk 

karena  keinginan  untuk melakukan modernisasi,  sebagai  upaya  untuk menghindari  kecurangan 

dalam pemilu,  sebagai upaya mencegah keterlambatan proses pemilu, dan peningkatan efisiensi 

sumberdaya  kepemiluan.  Namun  demikaian,  e  voting  menghadapi  berbagai  tantangan,  yang 

antara lain terkait dengan transparansi dan auditing/verifikasi. Kondisi ini menyebabkan munculnya 

berbagai pertanyaan mengenai e‐voting, antara  lain mengenai dampaknya terhadap kepercayaan 

terhadap sistem pemilu; keberlanjutan sistemnya yang kompleks; bagaimana memenuhi tuntutan 

akuntabilitas  dan  transparansi;  bagaimana  memastikan  keberlanjutan  sistem;  bagaimana 

melakukan  inklusi  terhadap semua pemilih  termasuk memastikan computer  literacy pemilih; serta 

bagaimana memastikan aksesibiltas bagi pemilih yang disable.  

Dalam  kesempatan  ini,  IFES  sebagai  penyelenggara  konferensi  juga  memperkenalkan 

manual  “Implementing  and  Overseeing  Electronic  Voting  and  Counting  Technologies”. Manual  ini 

mengetengahkan  proses  pembuatan  keputusan,  apa  saja  yang  perlu  dipertimbangkan  sebelum 

mengaplikasikan  sistem  e‐voting,  untung‐rugi  penerapan  sistem,  dan  pemberian masukan  oleh 

pemangku kepentingan. Hal  lain yang  juga penting adalah pendidikan pemilih, konsultasi dengan 

pemilih,  ujicoba mesin,  prosedur  perubahan  sistem,  pelatihan  untuk  staf,  pelibatan masyarakat 

sipil.  Buku  panduan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  diskusi  dalam  mendorong  proses 

perubahan ke arah e‐voting. 

Dalam  launching  tersebut,  narasumber  dari  NDI  menyampaikan  pandangan  dari  sudut 

pandang pemantau pemilu, yang melibatkan masyarakat sipi, partai politik dan media. Pertanyaan 

yang  penting  adalah  bagaimana  cara  terbaik  untuk mendorong  kepercayaan  publik  terhadap  e‐

voting. Beberapa prinsip pokok  yang harus dipenuhi dari  sudut pandang masyarakat  sipil  adalah 

inclusiveness,  transparansi, dan akuntabilitas.  Inclusiveness dalam hal  ini  tidak hanya memastikan 

aksesibilitas, namun juga inklusi dalam semua proses mulai dari pembuatan keputusan apakah akan 

menggunakan  sistem  atau  tidak.  Transparansi  terkait  dengan  adanya  keterbukaan  untuk 

melakukan observasi dan pengawasan sejak proses perancangan, ujicoba, dan sebagainya. Diskusi 

terkait  dengan  transparansi  ini  bisa  jadi  akan  alot  dan  sulit,  namun  sangat  penting  untuk 

membangun  kepercayaan.  Akuntabilitas  dalam  hal  ini  juga  mencakup  akuntabilitas 

vendor/penyedia jasa terhadap penyelenggara pemilu.  

 

Sesi pleno 2: Pendanaan Kampanye  
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Pendanaan  kampanye  pemilu  menjadi  salah  satu  topik  penting  yang  dibahas  dalam 

konferensi, mengingat Pemilu Amerika Serikat  selalu melibatkan dukungan dana publik maupun 

privat dengan angka yang fantastis. Putusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2010 dalam kasus 

Citizen  United  vs  Federal  Election  Commission  menetapkan  bahwa  pemerintah  tidak  dapat 

memberlakukan batas maksimal pendanaan  independen untuk  tujuan politik oleh  serikat pekerja 

dan  korporasi.  Putusan  ini menyebabkan  perubahan  besar  terkait  pendanaan  kampanye  di  AS. 

Tujuan  sesi  ini  adalah  meninjau  peran  uang  dalam  pemilu  di  AS  dan  mendalami  ketentuan 

mengenai disclosure (pengungkapan kepada publik) dalam pendanaan kampanye di AS.  

Narasumber  dalam  pleno  ini  terdiri  dari  Kavin  Zamora  (Secretary  of  Political  Affairs, 

Organization of American States); Candice Nelson (Associate Professor, American University); Trevor 

Potter  (Non  resident  Senior  Fellow,  Brookings  Institution);  Ellen  Weintraub  (Vice  Chair,  Federal 

Election Commision).  

Pembicara pertama menyampaikan bahwa persoalan pendanaan kampanye selalu  terkait 

dengan perdebatan antara proteksi kebebasan berbicara vs potensi pengaruh korup uang di dalam 

politik. Pada era Teddy Roosevelt, Pemerintah AS sempat melarang kontribusi sektor swasta dalam 

politik.  Pada  tahun  1970‐an  sebuah  rejim  yang  komprehensif  diadopsi,  termasuk  di  dalamnya 

sebuah mekanisme disclosure yang  robust. Rejim  ini  langsung mendapat  tentangan dari sejumlah 

pihak,  dengan  argumen  bahwa  pembatasan  pendanaan  sama  dengan  pembatasan  kebebasan 

berbicara,  sehingga  kemudian  lahirlah  Putusan MA  tahun  2010  di  atas.  Sebagai  perbandingan, 

kebijakan  AS  ini  sangat  berbeda  dengan  Kanada  yang  bertetangga  dekat  dengan  AS.  Kanada 

menganut  sistem  di mana  pendanaan  kampanye  dibatasi  untuk mencegah  upaya mendominasi 

wacana politik melalui uang. 

“Robust  disclosure  system”  yang  digunakan  oleh  AS  di  atas  mewajibkan 

kandidat/parpol/kelompok  pendukung  mendaftarkan  diri  ke  KPU  AS  atau  Federal  Election 

Commission  (FEC). Pihak‐pihak  tersebut  selanjutnya membuka  informasi mengenai daftar donasi 

yang  lebih  besar  dari  USD  200.  Donasi  langsung  kepada  kandidat  dibatasi.  Berikut  gambaran 

besarnya uang yang terlibat dalam pemilu AS tahun 2012:  

Tabel 5 

Gambaran Biaya Pemilu AS 2012  

Item  Biaya (USD) 

 

Biaya pemilu 2012  6,7 juta 

Anggaran pemerintah federal  3,6 trilyun 

Dana yang dikumpulkan oleh kedua kandidat  1,7 milyar 



32 

 

Biaya perayaan halloween 2012  8 milyar 

 

Sebagai catatan, sebagian besar donasi tersebut digunakan melakukan komunikasi dengan 

pemilih melalui  pemasangan  iklan  di  berbagai media,  dan  semua  data  di  atas  didapat  dengan 

adanya mekanisme disclosure yang robust.  

Pembicara kedua berbicara mengenai uang dalam politik 2012, dan menyampaikan bahwa 

dalam  sistem  AS,  public  funding  atau  anggaran  negara  sebenarnya  tersedia  untuk  kampanye. 

Dalam  pemilu  2008,  John McCain menggunakan  dana  publik  sebesar  USD  90  juta.  Sementara 

Obama memilih  tidak menggunakan  public  funding,  dan menggantinya  dengan  private  funding 

sebesar USD 100 juta. Pelajaran yang dapat dicatat adalah ketika lawan politik tidak menggunakan 

dana publik, maka sebaiknya seorang kandidat tidak menggunakan dana tersebut, mengingat ada 

pembatasan penggunaan dana publik  tersebut. Pada pemilu 2012, baik Obama maupun Romney 

tidak menggunakan dana publik.  

Uang  yang  digunakan  untuk  kampanye  oleh  orang  di  luar  kandidat  dan  kelompok 

kepentingan  yang  dikategorikan  sebagai  pihak  independen  (karena  tidak  langsung memberikan 

sumbangan  kepada  kandidat)  pada  pemilu  ini  meningkat  drastis  dibandingkan  dengan  pemilu 

sebelumnya.  

Sistem  yang dianut oleh AS  ini  terkait  erat dengan Konstitusi AS. Amandemen pertama 

dalam Konstitusi AS menyatakan bahwa Pemerintah dilarang menerapkan regulasi yang “abridging 

the freedom of speech” atau menghambat kebebasan berbicara sehingga setiap warganegara tidak 

akan diancam oleh Pemerintah meskipun mengkritik Pemerintah. “Speech” yang dimaksud dalam 

amandemen  ini meliputi  “speech” dalam  arti  literal, maupun  “symbolic  speech”,  yang  tidak harus 

berupa kata‐kata, misalnya pembakaran bendera, dan penggunaan uang untuk tujuan politis dalam 

pemilu. Dengan  dasar  amandemen  tersebut, maka  penggunaan  uang  dalam  pemilu  tidak  dapat 

dibatasi  oleh  Pemerintah.  “Citizen  United”  merupakan  upaya  untuk  menyingkirkan  peran 

pemerintah dari pasar politik. Sebagai konsekuensi dari putusan MA tersebut, maka muncul Super 

PAC  (Super  Political  Actions  Committee).  Super  PAC  adalah  kelompok  politik  yang  tidak  terkait 

dengan  kandidat,  terdiri  dari  individu  yang memberikan  dana  dalam  jumlah  tak  terbatas,  tidak 

secara langsung kepada kandidat, dan membeberkan dana tersebut kepada publik.  

Terlepas  dari mekanisme  yang  dilengkapi  dengan  sistem  disclosure  yang  robust  di  atas, 

masih terdapat kemungkinan pendanaan kampanya yang tidak terlaporkan kepada publik. Situasi 

yang bisa disebut  sebagai  “Accident  of  the  law”  atau  kecelakaan  hukum  ini dapat  terjadi  ketika, 

misalnya,  organisasi  tentang  climate  change,  tidak  melakukan  registrasi  kepada  FEC,  namun 

kebetulan beranggotakan orang‐orang yang sama dengan orang yang menjadi anggota Super PAC, 
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secara  legal  formal  organisasi  tersebut  terpisah  dari  Super  PAC,  kemudian memutuskan  untuk 

berbicara  mengenai  kebijakan  kandidat  mengenai  isu  climate  change  dan  berbicara  mengenai 

pemilu. Organisasi tersebut merupakan NGO, bukan komite politik, dan tidak melapor kepada FEC, 

dan tidak melakukan disclosure pendanaan kepada publik namun berbicara (misalnya mensponsori 

iklan di media massa) mendukung kebijakan salah satu kandidat. Misalnya, iklan mengenai climate 

change  yang  dilakukan  oleh  kelompok  ini menjadi  dana  kampanye  yang  tidak  terlapor  kepada 

publik. Berikut prosentase dana iklan kampanye yang terlapor dan tidak pada tahun 2012:  

 

Tabel 6 

Dana Kampanye Terlapor dan Tidak Terlapor dalam Pemilu AS 2012   

 

Partai   Terlapor   Tidak Terlapor  

Demokrat   86,6 %   13,4 %  

Republik   44,4 %   55,6%  

 

Di  samping  kasus  di  atas,  muncul  pula  pertanyaan  apakah  pihak  penyumbang  dapat 

dikatakan sepenuhnya independen dan tidak menyebabkan politik terkorupsi, mengingat kandidat 

diijinkan untuk hadir di acara fund raising sehingga pada kenyataannya para penyumbang tersebut 

tidak  terlalu  independen  dari  kandidat.  Prof.  Nelson menyampaikan  bahwa  jumlah  dana  yang 

dikeluarkan oleh kelompok  independen di  luar kandidat melampaui  jumlah dana yang digunakan 

oleh  para  kandidat  sendiri.  Terkait  dengan  kemungkinan  mengambil  jarak  dari  “dukungan 

independen”  ini,  tercatat  bahwa  dalam  sejarah  politik  Amerika,  pernah  ada  kandidat  dari 

Massachussets yang menolak partisipasi kelompok independen tersebut.  

 

Pertemuan dengan Scott Busby, Senior Advisor di Department of State, AS:  

Di  sela‐sela  konferensi,  Delegasi  RI menyempatkan  diri melakukan  pertemuan  (courtesy 

meeting)  dengan  Kementerian  Luar  Negeri  AS  atau  US  Department  of  States  (DOS),  sebagai 

penanggung jawab JCM dari pihak AS. Dalam pertemuan ini, DOS diwakili oleh Scott Busby, salah 

satu Senior Advisor DOS.  

Dalam  pertemuan  ini,  Ketua  KPU  RI  menyampaikan  bahwa  saat  ini  Indonesia  sedang 

menyusun  draft  UU  pemilihan  presiden  dan  muncul  berbagai  usulan  untuk  menyederhanakan 

pemilu  di  Indonesia.  Sejauh  ini,  delegasi  sudah  mendapatkan  informasi  bahwa  pilpres  di  AS 

dilakukan bersamaan dengan berbagai pemilihan  lainnya. Hal  ini menarik untuk didalami sebagai 

bahan perbandingan bagi Indonesia. Pemilu di Indonesia yang masih terpisah‐pisah untuk berbagai 

posisi menyebabkan pemilu di  Indonesia terjadi tanpa masa  jeda, sehingga salah satu dampaknya 
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adalah munculnya kejenuhan di masyarakat yang dapat menyebabkan menurunnya voter turn out. 

Saat  ini  pihak  partai  politik  di  Indonesia  masih  melakukan  negosiasi  dan  pertimbangan  antar 

mereka sendiri untuk menentukan dukungan terhadap usulan dalam UU pilpres. Dengan pemilihan 

serentak,  kemungkinan  parpol  yang  berkuasa  juga  bisa memenangkan  pemilu  di  tingkat  lokal. 

Fenomena ini juga terbukti dalam pemilu AS dan disebut sebagai “Presidential Coat‐Tail”.  

Namun  demikian,  Ketua  KPU  RI  juga  menyadari  bahwa  aturan  di  Indonesia  sangat 

sentralistik, berbeda dengan sistem di AS yang terdesentralisasi di setiap negara bagian. Indonesia 

menghadapi  kondisi  masyarakat  yang  beragam  karena  budaya  dan  tingkat  pendidikan  yang 

berbeda. Perbedaan ini akan mempengaruhi perbedaan kecepatan menerima perubahan, termasuk 

dalam hal kepemiluan. Terkait dengan hal  ini, menjadi  relevan bagi  indonesia untuk mengetahui 

berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh AS untuk mengadopsi sistem e‐voting.  

Di akhir pertemuan, Scott Busby menyampaikan bahwa dirinya bukan ahli dalam menjawab 

berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI dan mempersialakn delegasi belajar dari 

konferensi  yang  masih  berlangsung.  Scott  Busby  juga  menyampaikan  catatan  bahwa  sistem 

Electoral College yang dianut oleh AS, di satu sisi dapat menyebabkan penurunan voter turn out dan 

menyebabkan  sebagian  warga  merasa  tidak  ada  gunanya  memilih  karena  sudah  jelas  pilihan 

Electoral College di negara bagiannya.  

 

Sesi Pleno 3 : Aksesibilitas Pemungutan Suara untuk Penyandang Cacat  

Diskusi  ini  menekankan  pada  best 

practice yang sudah dilakukan oleh AS dalam 

upaya  membantu  penyandang  cacat 

menggunakan  hak  pilihnya,  termasuk 

mengeksplorasi regulasi yang digunakan dan 

inovasi  yang  dilakukan.  Narasumber  dalam 

pleno  ini  adalah  Judith  Heumann  (Special 

Adviser  for  International  Disability  Rights, 

US  Department  of  State);  Charelotte  V. 

McClain‐Nhlapo  (Coordinator,  Office  for 

Disability and  Inclusive Development, USAID); Alberto Ruisanchez  (Trial Attorney Voting Section, 

Civil Rights Division, US Department of Justice).  

Isu disability membutuhkan lebih banyak informasi, dan seringkali yang dapat memberikan 

solusi adalah pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang ada. Solusi dapat muncul dengan 

melihat dan mempergunakan fasilitas yang sudah tersedia untuk memfasilitasi penyandang cacat. 

Gambar 6: Simulasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas  
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Dengan niat dan kreativitas, serta kerja sama dengan organisasi terkait banyak persoalan yang bisa 

diselesaikan.  

Di AS, saat  ini sudah semakin banyak penyandang cacat yang menjadi anggota parlemen, 

sehingga menjadi salah satu alasan untuk semakin memprioritaskan  isu disabilitas dalam pemilu. 

Terkait  isu  ini,  inklusi  sangatlah  penting  dilakukan  untuk mengatasi  persoalan  diskriminasi  dan 

menyingkirkan  stigma. Tindakan  ini akan menghasilkan dampak  jangka panjang. Di  samping  itu, 

partai politik sangat perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu ini.  

 

Sesi Pleno 4: Women’s Political Participation  

Mayoritas  pemilih  di  AS  adalah  perempuan  (sejak mendapatkan  hak  pilih  tahun  1921), 

namun  hingga  saat  ini  masih  menjadi  minoritas  dalam  menduduki  jabatan  publik.  Prosentasi 

perempuan di parlemen hanya sebesar 17%, dan dari 50 negara bagian, hanya terdapat 6 gubernur 

perempuan.  Prosentase  anggota  dewan  perwakilan  perempuan  di  negara  bagian  hanya  sebesar 

23,6 % dan dari 100 kota terbesar, hanya 12% yang memiliki walikota perempuan. Panel bertujuan 

untuk mengeksplorasi mengapa  perempuan masih  belum  cukup  terwakili  dan melihat  praktek 

terbaik di berbagai negara.  

Narasumber dalam sesi ini adalah Carla Koppel, (Senior Coordinator for Gender Equality and 

Women’s Empowerment, USAID); Ann Lewis  (President, No Limits Foundation); dan Ann EW Stone 

(Senior  Vice  President,  National  Women’s  History  Museum).  Dalam  sesi  ini,  narasumber 

menyampaikan bahwa dalam memajukan peran perempuan dalam politik di AS, Partai Demokrat 

lebih progresif dibandingkan dengan Partai Republik. Dalam pencalonan  anggota  senat,  1 dari  3 

kandidat  Partai  Demokrat  diharuskan  perempuan.  Dalam  syarat  pencalonannya,  kandidat 

perempuan dari partai demokrat harus pro‐choice, atau mendukung penerapan aborsi dalam kondisi 

tertentu. Momentum pencalonan Hillary Clinton  sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat 

dalam Pemilu lalu memberikan inspirasi bagi banyak perempuan.  

Narasumber  menyampaikan  bahwa  upaya  untuk  mendukung  peran  perempuan  dalam 

politik dapat dilakukan dengan membangun jaringan untuk mendukung kandidat perempuan, dan 

mengangkat isu ekslusi perempuan dari ruang publik. Fakta juga mencatat bahwa semakin banyak 

perempuan  yang  dipilih,  akan  semakin  banyak  pula  perempuan  yang  ditunjuk  untuk  mengisi 

jabatan publik. Narasumber menyampaikan bahwa sistem politik akan bereaksi dan berubah ketika 

perempuan masuk ke dalamnya, sehingga keterwakilan perempuan menjadi sesuatu yang memang 

layak diperjuangkan untuk perbaikan masyarakat.  

Ann Stone menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang sering muncul adalah banyak 

perempuan yang tidak mendukung perempuan yang mencalonkan diri. Untuk itu, perlu strategi dan 
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upaya meyakinkan  perempuan  agar mendukung  kaumnya  sendiri.  Stone  juga mengemukakan  5 

alasan mengapa perempuan harus didukung, yakni:  

a. Perempuan merupakan  spesies yang  lebih etis daripada  lelaki,  terbukti dari  sejumlah 

survey  persepsi  yang melihat  perempuan  cenderung  lebih  tidak  korup  dibandingkan 

lelaki.  

b. Suara  dari  kedua  pihak,  laki‐laki  maupun  perempuan,  diperlukan  untuk  menyusun 

legislasi  yang  lebih  baik  bersama  mengingat  keduanya  memiliki  perspektif  dan 

pengalaman yang berbeda.  

c. Kedua  kelompok,  laki‐laki  dan  perempuan memiliki  prioritas  yang  berbeda, masing‐

masing dengan alasan yang valid.  

d. Penempatan  perempuan  dalam  politik memberikan  keterampilan  yang  baik  kepada 

perempuan.  Terbukti  bahwa  45%  pekerjaan  dapat  lebih  banyak  diciptakan  oleh 

perusahaan yang dijalankan oleh perempuan.  

e. Terdapat perbedaan kondisi otak antara  laki‐laki dan perempuan yang menyebabkan 

keduanya  memiliki  cara  yang  berbeda  dalam  menyelesaikan  konflik.  Untuk 

mewujudkan perdamaian, sebaiknya pilih lebih banyak perempuan. 

Stone  juga menyampaikan bahwa  jika perempuan memahami peran yang dimainkan oleh 

perempuan dalam  sejarah  sejak  awal, maka mereka  akan berpikir untuk mengambil  peran  yang 

lebih  besar.  Stone  mencontohkan  tokoh  perempuan  yang  menjadi  kurang  terkenal  karena 

merupakan ilmuwan yang menolak temuannya digunakan dalam senjata di Perang Dunia.  

Narasumber dari USAID menyampaikan bahwa banyak  alasan pragmatis dan bukti  yang 

menunjukkan mengapa perlu memilih pejabat publik perempuan. Di India misalnya, meningkatnya 

jumlah pejabat perempuan  yang dipilih menghasilkan pergeseran penggunaan dana publik  yang 

lebih  memprioritaskan  investasi  sosial  dan  pendidikan.  Pergeseran  lain  yang  terjadi  adalah 

meningkatnya perhatian pada pendidikan untuk anak perempuan yang mengarah pada perubahan 

dalam pembangunan.  

Persoalan  penting  lainnya  adalah  bahwa  critical  mass  keterwakilan  perempuan  belum 

tercapai, dan perlu upaya  lebih  lanjut untuk membawa keterwakilan  ini menjadi  influence. Upaya 

yang  dapat  dilakukan  antara  lain  membangun  kaukus  perempuan  yang  bersifat  lintas  partai, 

membangun  ruang untuk perempuan untuk bekerja sama dengan perempuan dari partai  lainnya, 

serta memperkuat kaitan dengan pemerintah dan masyarakat sipil agar perempuan di parpol  juga 

mendapatkan dukungan dari  luar partai. Terkait dengan kebijakan  luar negeri, kesetaraan gender 

menjadi salah satu bagian penting dari kebijakan Pemerintah AS.  
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Beberapa  hal  yang muncul  dalam  sesi  diskusi  dan  tanya  jawab  pertanyaan  peserta  dari 

Nigeria menyampaikan  perlunya memberikan  apresiasi  kepada  laki‐laki  yang  telah memberikan 

dukungan kepada perempuan di ruang publik, termasuk suami para perempuan tersebut. Peserta 

tersebut  juga menyampaikan  bahwa  lebih  baik  partisipasi  ditingkatkan  dengan  cara  alami,  dan 

tidak  perlu  dengan  kuota.  Terkait  dengan  hal  ini,  Narasumber menyampaikan  bahwa  Amerika 

Serikat  tidak menerapkan  kuota  keterwakilan perempuan dalam  sistem politiknya. Hanya Partai 

Demokrat yang menerapkan kuota 50% di setiap kepengurusan partai.  

Strategi  yang  digunakan  oleh USAID  antara  lain  adalah  kesabaran,  timing, membangun 

organisasi  yang  dapat  memfasilitasi  perempuan  dari  berbagai  parpol  saling  bekerja  sama, 

mendorong  perempuan  untuk membangun  agendanya  sendiri  dari  sudut  pandang  perempuan, 

membantu  pejabat  yang  baru  terpilih  perempuan  untuk  tetap  menjalin  hubungan  dnegan 

perempuan di luar sistem, sehingga mereka tetap memiliki basis di masyarakat, perlunya menjaga 

hubungan  antara  perempuan  di  dalam  parpol  dengan  perempuan  di masyarakat  sipil. Menjaga 

keterkaitan  antara  perempuan  di  parpol  dan  di masyarakat  sipil  ini  dinilai  sangat  penting  untuk 

mencegah ketergantungan perempuan parpol terhadap laki‐laki di dalam parpol. Namun demikian, 

perlu  dicatat  bahwa  setiap  negara  mungkin  memiliki  strategi  yang  berbeda  sesuai  dengan 

kondisinya.  

Pada hari Selasa, 6 November 2012 yang merupakan hari pemungutan  suara, delegasi RI 

mengikuti sejumlah agenda, termasuk Election Day Breakfast Briefing serta kunjungan langsung ke 

sejumlah TPS terpilih di Washington DC, Virginia dan Maryland.  

 

F.4.2. Sesi Selasa, 6 November 2012  

Election Day Breakfast Briefing, National Press Club 

Agenda  hari  pemilihan  umum  diawali 

dengan brekfast briefing di National Press 

Club,  yang  memberikan  analisis 

mengenai  Pemilu  AS.  Narasumber 

dalam briefing ini adalah Peter Kelly dari 

Partai  Demokrat  dan  Frank  dari  Partai 

Republik,  dengan  moderator  Bill 

Sweeney dari IFES.  

 

 

Gambar 7: Panelis Election Day Breakfast Briefing  
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Peter  Kelly  dari  Partai  Demokrat  menyampaikan  bahwa  pemilu  2012  diwarnai  banyak 

kejutan, dan pendanaan  yang  jor‐joran untuk  iklan  kampanye. Peran uang dalam pemilu  kali  ini 

menarik  karena  tidak  pernah  ada  pemilu  dengan  pengeluaran  sebanyak  ini  sebelumnya. Dalam 

pemilu  ini  terdapat  sejumlah negative  campaign  terhadap  kandidat  lawan. Sementara Frank dari 

Partai Republik menyampaikan  informasi mengenai peran debat kandidat capres dalam pemilu di 

AS. Debat kandidat presiden dimulai pada era pemilihan Nixon vs JFK di tahun 1960‐an. Sesudah 

masa tersebut, hampir 16 tahun  lamanya pemilu AS tidak disertai dengan debat kandidat. Tradisi 

debat baru dimulai kembali pada tahun 1976, pada masa Gerald Ford vs Jimmy Carter. Pada tahun 

1988, dilakukan dua penelitian mengenai bahaimana memilih presiden dengan lebih baik. Hasil riset 

ini merekomendasikan untuk mendirikan  sebuah entitas/komite untuk menyelenggarakan debat, 

dan komite  ini kemudian melaksanakan setiap debat kandidat capres AS. Hingga saat  ini, komite 

tersebut telah menyelenggarakan 28 debat kandidat.  

Untuk  pemilu  2012,  komite  penyelenggara  debat  ini menyelenggarakan  3  debat  dengan 

format  yang  berbeda‐beda.  Pada  debat  pertama,  Presiden Obama  tampak  tidak  siap,  berbeda 

dengan Mitt  Romney  yang  tampak  jauh  lebih  siap.  Debat  pertama  ini  disaksikan  oleh  67  juta 

pemirsa TV dan 10 juta pemirsa melalui streaming internet. Dampak dari debat pertama ini sangat 

signifikan  jika dilihat dari hasil polling, di mana opini pemilih berubah, khususnya dalam melihat 

Romney, dan hal ini mengubah the playing field. Debat kedua dan ketiga disaksikan oleh sekitar 70 

juta  pemirsa.  Dalam  sejarah  pemilu  AS,  biasanya  sangat  sulit  untuk  mengalahkan  petahana 

(incumbent).  Dalam  sejarah  30  tahun  debat,  baru  ada  4  kali  pengecualian  dimana  petahana 

(incumbent) kalah dalam pemilu.  

Terkait dengan mekanisme debat di AS, komite memiliki kriteria peserta, yakni beberapa 

kriteria konstitusional (35 tahun, native born in USA) dan beberapa kriteria lain yang dibuat oleh The 

League  of  Women  Voters,  yakni  mendapatkan  rata‐rata  30%    suara  dalam  5  polling  utama. 

Pengadilan menyatakan bahwa kriteria ini sudah cukup transparan dan fair, sehingga dalam pemilu 

2012, hanya ada dua kandidat yang berpartisipasi dalam debat meskipun sebenarnya lebih dari 400 

orang mencalonkan diri sebagai presiden. 

Di AS hari pemungutan suara bukan merupakan hari libur. Hal ini diantisipasi dengan early 

voting. Salah satu usulan yang muncul adalah memajukan debat capres menjadi bulan September, 

sehingga para early voters bisa memutuskan pilihannya lebih awal. 
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Kunjungan dan Observasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)  

Acara  dilanjutkan  dengan  Tour  of 

Polling Stations, mengunjungi  tiga TPS di  3 

negara  bagian  yang  berbeda.    Untuk  TPS 

yang  terletak  di  Washington  DC,  Delegasi 

mencatat beberapa hal sebagai berikut:  

a. TPS  yang  diamati  berada  di 

pinggiran  kota,  dengan 

mayoritas  masyarakatnya  kulit 

hitam  dan  kondisi  ekonomi 

menengah ke bawah. TPS yang digunakan merupakan gereja yang cukup besarAntrian 

cukup  panjang,  panitia  menyediakan  tempat  duduk  dan  ruang  untuk  menunggu 

meskipun tidak terlalu besar  

b. Terdapat  dua  pilihan metode  untuk memilih,  yakni  dengan  kertas  suara  biasa  dan 

dengan electronic voting  

c. Terdapat mesin suara yang tidak bisa digunakan  

d. Kerahasiaan pilihan tidak terlalu terjamin 

e. Terdapat akses untuk penyandang cacat 

f. Kepala  TPS  menjelaskan  bahwa  sehari‐hari  dirinya  merupakan  pendukung  Partai 

Demokrat,  namun  dalam  tugasnya  dia merupakan  non‐partisan  dan  tidak mewakili 

partai  

g. Masih terdapat sejumlah aktivis partai/simpatisan kandidat yang melakukan kampanye 

di sekitar TPS  

h. Bagi  pemilih  yang  tidak  mampu masuk  ke  TPS  karena  alasan  fisik,  petugas  dapat 

membawakan surat suara untuk diisi di luar TPS, pada jarak tertentu. Pemngisian surat 

suara dapat dibantu oleh orang lain.  

i. Selain  memilih  kandidat  presiden,  pemilu  kali  ini  juga  bertujuan  mengisi  sejumlah 

jabatan publik, seperti dewan kota dan dewan sekolah.  

 

Delegasi melanjutkan kunjungan ke TPS  lain di negara bagian Maryland, dan mencatat beberapa 

hal berikut:  

a. TPS menempati sebuah gereja  

b. TPS  terlihat  lebih bersih,  tertib dan  tertata dibandingkan dengan TPS di Washington, 

DC. Kondisi taraf hidup di wilayah tersebut secara umum lebih baik daripada di  

Gambar 8: Pemungutan Suara di Washington, DC  
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c. Terdapat alat pemungutan suara elektronik dalam jumlah yang cukup banyak sehingga 

antrian tidak tertumpuk panjang  

d. Ketua TPS yang merupakan seorang perempuan telah memiliki pengalaman 15 tahun 

sebagai petugas TPS  

e. Ketua TPS menjelaskan bahwa setiap petugas TPS mendapatkan 300 USD dan Ketua 

mendapatkan 400 USD untuk sehari penugasannya 

f. Untuk menjadi petugas TPS, seorang warganegara dapat mengajukan lamaran kepada 

KPU Negara Bagian setempat, dan mendapatkan training selama 1 hari 4 jam  

g. Perlengkapan pemungutan suara tiba di TPS pada malam hari sebelum pemilu  

h. Kemungkinan  terjadi  pemberian  suara dobel  kecil  karena  semua  pemilih  yang  sudah 

memilih akan dicatat dalam semacam struk yang dicetak  

i. TPS ini memiliki kebiasaan unik, yakni memberikan sorakan penyemangat kepada first 

time voter yang hadir di TPS  

Terakhir, Delegasi RI mengunjungi sebuah TPS di negara bagian Virginia, dan mencatat beberapa 

hal berikut:  

a. TPS menempati sebuah sekolah, tepatnya di gedung olahraga sekolah tersbeut  

b. Antrian terlihat cukup panjang, pemilih menggunakan sistem manual  

c. Terdapat bantuan akses untuk penyandang cacat dan lansia  

d. Terdapat simpatisan partai republic yang masih berkampanye di luar TPS  

e. Seorang  pemilih menyampaikan  keluhan/kekhawatiran  kepada  Ketua  TPS mengenai 

privasi data pribadinya yang diminta oleh petugas TPS  

 

 

 

Gambar 9: Antrian Pemilih di TPS di Virginia
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F.4.3. Sesi Rabu, 7 November 2012 

Breakfast Discussion: Voter Identification  in the United States, Capitol Hill  

Akurasi dalam mengidentifikasi pemilih di TPS sangat penting untuk mencegah kecurangan 

dalam pemilu dan menjamin warganegara dapat menggunakan hak pilih mereka. Namun demikian, 

di AS muncul kekhawatiran mengenai berkembangnya regulasi yang mendukung penggunaan voter 

identification  (Voter  ID)  atau  kartu  pengenal  pemilih  yang  di  sisi  lain  berpeluang menyebabkan 

hilangnya hak pilih sebagian WN.  

Narasumber  pertama,  Cony  McCormick  menyampaikan  bahwa  belakangan  ini  muncul 

perdebatan mengenai  regulasi  sejumlah  negara  bagian  yang mewajibkan  penggunaan  voter  ID, 

khususnya yang menggunakan foto, bagi pemilih di AS. Virginia, misalnya, untuk pertama kalinya 

mewajibkan penggunaan voter ID.  Terkait dengan hal ini, dijelaskan bahwa AS tidak memiliki kartu 

identitas nasional, dan kebijakan di masing‐masing negara bagian berbeda.  

Penggunaan voter  ID khususnya photo  ID menyebabkan pro dan kontra karena  sejumlah 

alasan. Sebagai  latar belakang, disampaikan bahwa sebelum 2006, tidak ada satupun satu negara 

bagian  yang  mewajibkan  penggunaan  voter  ID.  Indiana  merupakan  negara  pertama  yang 

mengesahkan undang‐undang mengenai penggunanaan voter  ID  ini pada  tahun 2006. Kondisi  ini 

dipengaruhi oleh kultur pemilu di AS di mana pemilih bersikap aktif dalam pemilu, dan ada  trust 

atau  kepercayaan  yang  cukup  tinggi,  dan  tidak  banyak  ditemukan  upaya  untuk  melakukan 

kecurangan  dalam  pemilu.  Situasi  ini menyebabkan munculnya  pertanyaan mengapa  ada  upaya 

untuk menggunakan    voter  ID  dalam  pemilu  di  AS.  Argumen  yang  pro mengatakan  bahwa  ini 

diperlukan  untuk mencegah  kecurangan,  sementara  yang  kontra menyatakan  bahwa  ini  dapat 

menyebabkan  disenfranchisement  atau  hilangnya  hak  pilih,  mengingat  adanya  kesulitan  bagi 

kelompok  tertentu  (minoritas)  untuk  mendapatkan  voter  ID  yang  dimaksud.  Tercatat  bahwa 

sebagian besar pendukung penggunaan voter photo ID tersebut adalah Republikan.  

Berdasarkan  survey  yang  pernah  dilakukan,  awalnya,  pada  umumnya  orang mendukung 

penerapan photo ID. Namun belakangan, setelah mereka mendapatkan informasi lebih jauh terkait 

dampak  penerapan  photo  ID  tersebut,  dukungan  mereka  menurun,  dan  penerapannya  hanya 

didukung oleh sekitar 46% pemilih.  

Setiap  negara  bagian memberlakukan  kebijakan  yang  berbeda  untuk  pemilih  yang  tidak 

dapat  menunjukkan  photo  ID  yang  dimaksud.  Sebagian  akan  meminta  dokumen  lain  untuk 

memvalidasi identitas, sebagian yang lain meminta pemilih untuk menandatangani formulir khusus 

untuk diperiksa kemudian,  sebagian negara bagian  lainnya memberlakukan kebijakan yang  lebih 

ketat.  
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Narasumber dari Utah University menyampaikan bahwa pasca 9/11 sempat muncul wacana 

untuk membuat kartu identitas yang berlaku nasional, namun wacana ini memunculkan perdebatan 

terkait dengan isu kebebasan sipil dan biaya. Dampak yang muncul dari penerapan kebijakan voter 

ID ini antara lain terkait pada pendapatan masyarakat, mengingat masyarakat perlu mengeluarkan 

biaya  sebesar  20  USD  untuk membuat  voter  ID  card.  Data mencatat  bahwa  sejauh  ini  terjadi 

inkonsistensi penerapan hukum voter ID, di mana seperempat pemilih di negara bagian yang tidak 

mewajibkan pemakaian voter ID  justru diminta menunjukkan kartu  identitas. Sebaliknya, terdapat 

sejumlah pemilih di negara bagian  yang mewajibkan penggunaan  voter  ID  justru  tidak meminta 

pemilih menunjukkan kartu identitasnya.  

Penerapan kebijakan voter ID ini memiliki dampak yang bersifat partisan karena akibatnya 

terhadap  pemilih  dari  kelompok  minoritas.  Kelompok  konservatif  (Republikan)  yang  pada 

umumnya kurang populer di kalangan kelompok minoritas terlihat jelas berupaya untuk meloloskan 

regulasi mengenai voter ID. Di sisi lain, dampak yang muncul justru adalah upaya kelompok liberal 

(Demokrat) untuk  lebih berupaya keras dalam melakukan  registrasi pemilih. Diperkirakan bahwa 

perdebatan ini akan tetap muncul untuk beberapa waktu ke depan. Namun di AS, diperkirakan akan 

terjadi pergesaran menuju absentee voting, di mana  tanda  tangan digunakan  sebagai alat utama 

untuk memverifikasi suara yang diberikan.  

Bill  Sweeney  dari  IFES  sebagai  moderator  sesi  ini  menyampaikan  bahwa  pendukung 

Republikan  meyakini  bahwa  ada  kecurangan  di  kalangan  minoritas,  sementara  pendukung 

Demokrat  melihat  hal  ini  sebagai  sikap  rasisme  dan  classism.Pada  pemilu  2008,  800  orang 

ditangkap karena berusaha untuk memilih  lebih dari satu kali. Beberapa pertanyaan yang muncul 

dalam  sesi  diskusi  dan  tanya  jawab  antara  lain  adalah  mengenai  apa  yang  dilakukan  oleh 

Pemerintah  AS  agar  kasus  kecurangan  tersebut  tidak membesar  dan menimbulkan  kekacauan. 

Pada  dasarnya,  jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  adalah  adanya  political  trust  di  AS  sehingga 

persoalan kecil cenderung tidak dibesar‐besarkan. Terkait sistem yang berbeda‐beda di tiap negara 

bagian, tidak ada sistem yang dianggap terbaik atau lebih baik, karena semua hal tergantung pada 

yang melihat. Disampaikan  pula bahwa  jumlah  provisional  ballots  atau  kartu  suara  sementara di 

setiap  negara  bagian  juga  tidak  sama.  California misalnya,  jumlahnya  bisa mencapai  3‐400  ribu 

kartu  suara atau 2% dari keseluruhan  jumlah pemilih. Besarnya  jumlah kartu  suara  sementara  ini 

adalah mobilitas penduduk yang tinggi, khususnya di kalangan penduduk usia muda.  

 

Sesi Ajudikasi Pemilu  

Legitimasi pemilu dan kepercayaan publik  terhadap  institusi demokrasi salah satunya  tergantung 

pada bagaimana sengketa dan keluhan mengenai pemilu dapat diselesaikan. Tantangan yang terus 
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berlanjut  bagi  negara  demokrasi  adalah  memastikan  bahwa  sengketa  dan  keluhan  pemilu 

diselesaikan  secara  tepat waktu,  adil  dan  efektif. Narasumber  dalam  sesi  ini  adalah Yang Mulia 

Maria del Carmen Alanis Figueroa, dari Peradilan Pemilu Meksiko, Yang Mulia  John R. Tunheim, 

District of Minnesota, dan John Hardin Young, Counsel, dari Sandler, Reiff, Young and Lamb.  

Narasumber  menyampaikan  bahwa  terdapat  tiga  macam  model  badan  penyelesaian 

sengketa pemilu yakni Peradilan pemilu independen; menggunakan struktur peradilan yang sudah 

ada dan menggunakan badan penyelenggara kepemiluan.  

Pembicara  pertama  dari  Meksiko  menyampaikan  bahwa  ketika  keluhan  dan  komplain 

terkait pemilu tidak segera ditindaklanjuti, ketaatan politik dapat menurun dan bahkan terancam, 

terutama  ketika  demokrasi  masih  rapuh.  Pengalaman  di  Amerika  Latin  menggunakan  sistem 

peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu  telah diterapkan di berbagai negara, dengan 

perpaduan  sistem yang bervariasi. Khusus untuk Meksiko, digunakan  lembaga yang  terpisah dari 

lembaga penyelenggara pemilu. Meksiko memiliki peraturan kepemiluan yang sangat kompleks. Di 

Konstitusi Meksiko,  terdapat 10 pasal yang berbicara mengenai pemilu yang mengatur 31 negara 

bagiannya. Transisi demokrasi di Meksiko merupakan hasil kontribusi komisi kepemiluan yang kuat 

dan  independen.  Sistem  di  meksiko  seringkali  disebut  “judiciary  with  two  heads”.  Meksiko 

menggunakan  peradilan  pemilu  yang  didirikan  berdasarkan  amandemen  konstitusi  terakhir. 

Peradilan  pemilu  (electoral  court)  ini  cukup  kuat  sehingga  satu‐satunya wewenang MA Meksiko 

terkait pemilu hanyalah menguji hukum pemilu terhadap konstitusi, namun tidak bisa memutuskan 

berlaku atau tidaknya suatu artikel ketika mengadili suatu persoalan.  

Berbagai tipe sengketa yang dihadapi oleh Meksiko antara lain: Tuntutan non‐konformitas; 

Appeal ; Review konstitusional; Tuntutan untuk perlindungan hak politis warganegara dalam pemilu 

; Petisi untuk mempertimbangkan kembali dan sengketa buruh dan perbedaan antara KPU federal 

dengan petugas pemilih.  

Lembaga  penyelenggara  pemilu  di  Meksiko  bersifat  independen  dalam  hal,  termasuk 

penunjukan, anggaran, gaji yang setara dengan Mahkamah Agung, adanya berbagai  larangan dan 

pengecualian.Komisi pemilu yang  independen semacam  ini memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulannya  berada  di  segi  kecepatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  legitimasi. 

Sedangkan kelemahannya adalah biaya yang mahal.  

Pembicara  kedua,  Hakim  John  R.  Tunheim  ,  Hakim  Pengadilan  dari Minnesota  District 

menyampaikan bahwa AS menggunakan sistem pengadilan biasa untuk memutus sengketa pemilu, 

sistem  ini  mengkombinasikan  peradilan  biasa  dengan  petugas  pemilu.  Petugas  pemilu  akan 

menjadi  pihak  pertama  yang  menerima  keluhan  dan  pengaduan,  kemudian  petugas  akan 

memutuskan  apakah  pihak‐pihak  yang  beresepakat memiliki  hak  untuk membawa  keluhan  dan 
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pengaduan  tersebut ke peradilan biasa. Pengadilan memainkan peran  sebagai pencari  fakta. Pro 

dan  kontra  terkait  dengan  sistem  ini  adalah  adanya  persoalan  di  dalam  peradilan  biasa  ketika 

menangani  sengketa  pemilu.  Peradilan  biasa  dinilai  bertindak  terlalu  lamban,  tidak  memiliki 

keahlian,  tidak  terlatih  dan  tidak  memiliki  pengalaman  dalam  hal  kepemiluan,  serta  tidak 

mengembangkan  peraturan  dan  prosedur  khusus  yang  mempercepat  penyelesaian  persoalan 

kepemiluan.   

Di  sisi  lain,  narasumber  menjelaskan  bahwa  sistem  peradilan  biasa  juga  memiliki 

keunggulan:  Karena  sistem  ini  dinilai  independen,  lebih  dipercaya,  lebih  matang,  sehingga 

keputusannya  lebih  bisa  diterima.  Tidak  ada  ongkos  tambahan  seperti  yang  perlu  dialokasikan 

untuk membuat pengadilan tersendiri. Sistem yang sudah ada memiliki standar internasional yang 

sudah  terbangun  terkait  dengan  perlindungan HAM.  Para  hakim  dalam  pengadilan  biasa  sudah 

terlatih  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  rumit. Di  samping  itu,  karena  pengadilan  ini bukan 

merupakan bagian dari sistem manajemen kepemiluan para hakim cenderung tidak terbebani oleh 

tugas‐tugas  kepemiluan  lainnya.  Pengadilan  biasa  juga  dinilai  paling  tepat  menangani  isu‐isu 

konstitusional, jika isu semacam ini sampai muncul. Terkait dengan independensi, para hakim tidak 

terlibat  dalam  politik  partisan  sehingga  biasanya  tidak  memiliki  kepentingan  dalam  sengketa. 

Pengadilan  biasa  juga  dinilai  lebih mampu mendeteksi  kecurangan.  Keunggulan  lainnya  adalah 

hakim pada umumnya sangat dihormati dan berwibawa di mata masyarakat di AS.  

Pembicara  Ketiga,  John Hardin  Young menyampaikan  bahwa  badan  kepemiluan  negara 

bagian  sangat  penting  karena  pemilu  diregulasi  oleh  lembaga  kepemiluan  negara  bagian  dan 

pemilu  diselenggarakan  pada  level  lokal  (county/city)  oleh  petugas  TPS.  Pada  umumnya, 

permintaan  atau  pengaduan  diajukan  kepada  pengadilan  negara  bagian  kecuali  untuk  urusan 

pelanggaran konstitusional (equal protection, hak pilih) yang ditangani di pengadilan federal.  

Isu  utama  yang  ditangani  biasanya  adalah:  registrasi  pemilih,  kartu  identitas  pemilih, 

early/absentee voting, dan masalah penghitungan suara, surat suara sementara (provisional ballots), 

mesin pemungutan suara. Berbagai tindakan yang bisa diberikan untuk kandidat yang tidak berhasil 

antara  lain  adalah  penghitungan  ulang  jika  perbedaan  suara  kurang  dari ½  sampai  1%,  namun 

dalam prakteknya jarak ini harus lebih dekat lagi terkait dengan alasan akurasi. Dalam pemilu, salah 

satu yang sangat penting adalah finalitas dalam pelaksanaan setiap tahapannya. Dalam pemilu AS 

kali ini, sudah ada sekitar 4500 persoalan yang sudah diselesaikan tanpa harus melalui tahap hitung 

ulang. Hitung ulang bukan merupakan sistem yang  terbaik karena politik memainkan peran yang 

sangat besar. 

Dalam  diskusi  dan  tanya  jawab,  dapat  dicatat  beberapa  hal.  Narasumber  antara  lain 

menyampaikan  bahwa  Electoral College merupakan  relik  sejarah,  dan  orang Amerika  tidak  ingin 
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mengubahnya  karena mereka  tidak  tahu  apa  akibatnya  jika mereka mengganti  sistem  tersebut 

dengan metode alternatif. Negara bagian sebenarnya bisa mengubah sistem yang ada, khususnya 

jika mereka berkehendak untuk mengubah sistem “the winner‐takes‐all”. Dalam penutup sesi, Bill 

Sweeney  menyampaikan  mengenai  adanya  culture  of  political  trust  di  AS  yang  menyebabkan 

sengketa pemilu di AS cepat diselesaikan dan tidak perlu dibawa ke tingkat pengadilan.  

 

Working Lunch – Electoral Dispute Resolution  

Sesi  ini  merupakan  sesi  yang  dirancang  khusus  untuk  delegasi  RI,  dan  disesuaikan  dengan 

kebutuhan  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia.  Sengketa  pemilu  di  Indonesia masih merupakan 

area perdebatan, salah satunya terkait dengan alokasi kursi. Sistem sengketa pemilu di  Indonesia 

terbagi  ke  dalam  beberapa  badan  kepemiluan,  termasuk Mahkamah  Konstitusi.  Pertemuan  ini 

bertujuan membahas secara khusus sengketa pemilu untuk delegasi Indonesia.  

Dalam  pertemuan  ini,  Perwakilan  dari  Bawaslu menyampaikan  bahwa UU No.  15  tahun 

2011 mengatur bahwa terdapat 3 lembaga yang menjalankan penyelenggaraan pemilu, yakni KPU, 

Bawaslu dan DKPP. DKPP  atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan  lembaga 

baru yang didirikan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik. Pelanggaran yang ditangani 

oleh  Bawaslu meliputi  sengketa  dalam  proses,  termasuk  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran 

pidana pemilu  (untuk diteruskan  kepada pelanggaran pidana),  sengketa di  luar pelanggaran UU; 

dan sengketa hasil pemilu.  

Ketua KPU RI menyampaikan bahwa  saat  ini  penyelenggara  pemilu di  Indonesia  sedang 

berupaya  untuk  membangun  kepercayaan  publik.  Hasil  pemilu  masih  banyak  yang  digugat  di 

Mahkamah Konstitusi, sebagian dilaporkan kepada Bawaslu. Perbedaan antara sistem hukum di AS 

dan  Indonesia,  adalah  di  AS  menggunakan  sistem  hukum  anglosaxon  sementara  di  Indonesia 

menggunakan  sistem  Eropa  kontinental.  Konsekuensi  yang muncul  adalah  akan  banyak  sekali 

pelanggaran  yang bisa diklaim dan diadukan oleh masyarakat. Salah  satu ukuran demokratisnya 

pemilu di Indonesia adalah bahwa pemilu disesuaikan dengan peraturan UU yang sudah ditetapkan 

terlebih dahulu.  

Terkait dengan hal  ini, KPU RI sangat  ingin mengetahui bagaimana penyelenggara pemilu 

di AS bisa membangun kepercayaan yang tinggi dari publik terkait hasil dan proses pemilu. Ketua 

KPU RI menjelaskan bahwa di  Indonesia masih banyak  yang mengumpulkan berbagai persoalan 

kecil  yang  bisa  mengganjal  substansi  pemilu  dan  menggagalkan  proses  pemilu.  Seringkali 

persoalan  ini belum  terselesaikan  sementara pejabat  sudah harus dilantik. Untuk  itu, diharapkan 

pihak  AS  dapat  menyampaikan  penjelasan  mengenai  strategi  pihak  pemerintah  maupun  non 

pemerintah  dalam menjelaskan  kepada  publik  bahwa  proses  yang  diselenggarakan  sudah  benar 
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secara hukum dan terpercaya secara teknis dan tidak ada yang perlu dicurigai atau diragukan, dan 

berapa  lama  strategi  atau  program  tersebut  diselenggarakan  untuk mendapatkan  kepercayaan 

publik AS.  

Chad Vickery dari  IFES AS menyampaikan bahwa memang  ada  trust  issue. Di AS  sendiri 

belum ada standar mengenai peran media. Perlu diingat bahwa demokrasi AS sudah berjalan 237 

tahun, dan di Meksiko sudah berjalan 35 tahun, jauh lebih lama daripada di Indonesia.  

Hakim Tunheim yang menjadi salah satu narasumber dalam pertemuan ini menyampaikan 

bahwa  ada  berbagai  faktor  yang mempengaruhi munculnya  kepercayaan  tersebut,  yakni waktu 

yang  panjang  dan  telah  begitu  banyak  kasus  yang  ditangani.  Judge  Tunheim  mengemukakan 

bahwa  faktor  yang  sangat  penting  adalahtransparansi  proses,  termasuk  trasnparansi  kepada 

media. 

Hakim Alanise menyampaikan  bahwa  dalam masa  transisi  di Meksiko,  ada  upaya  untuk 

mendorong  agar  pemerintah  menyetujui  legislasi  baru  yang  memungkinkan  pihak  oposisi 

berpartisipasi  dalam  politik.  Pemerintah  kemudian menyetujui  berdirinya  electoral  tribunal  atau 

peradilan  pemilu,  yang dilanjutkan dengan  pendirian badan  administratif  penyelenggara  pemilu. 

Pada awalnya peradilan pemilu ini masih diketuai oleh menteri.  

Selanjutnya,  dalam  waktu  6  tahun,  pihak  eksekutif  sepenuhnya  keluar  dari  lembaga 

tersebut dan tidak ada lagi anggota yang dipilih dengan penunjukkan sehingga hanya terdiri dari 9 

warga  negara,  tanpa  perwakilan  dari  kementerian  dan  parpol.  Kondisi  ini  memperkuat  sistem 

yudisial. Di samping itu, lembaga ini juga melakukan pelibatan actor yang lain seperti warga negara 

dan media. Upaya lain yang terus dilakukan adalah memperkuat kapasitas menyelesaikan kasus. 

Pada awalnya, hal  ini sangat sulit dilakukan, terutama dalam melakukan negosiasi dengan 

parpol.Salah  satu  kunci  yang  sangat  penting  adalah  melakukan  edukasi  kepada  pemangku 

kepentingan,  utamannya  parpol,  melalui  seminar,  kursus,  dan  beasiswa  master,  untuk  belajar 

bagaimana menyelesaikan persoalan. Program edukasi  ini menghasilkan pengacara dari kalangan 

parpol dan mereka memiliki keahlian sebagai spesialis. 

Hakim  Alanis menyampaikan  2  perangkat  yang  penting,  yakni  (1)  Transparansi,  dengan 

menunjukkan  setiap  peso  yang  diterima,  digunakan,  semua  kasus  yang  ditangani,  siapa  yang 

menjadi hakim, menyiarkan  sesi persidangan melalui TV dan  internet, membuka akses  informasi 

publik,  dan  (2)  Inklusi,  dengan  membuka  pintu  untuk  semua  pihak  dalam  semua  kasus  dan 

melibatkan semua actor politik untuk membangun  legitimasi. Kedua aspek tersebut telah teruji di 

pemilu terakhir di mana peran peradilan pemilu sangat signifikan. 

Narasumber  ketiga,  Jack  Young  menyampaikan  bahwa  saat  ini  muncul  trend  dalam 

undang‐undang  pemilu bahwa  sistem  peradilan biasa dan  sistem  peradilan  khusus  pemilu mulai 
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bergabung. Dalam melihat persoalan  ini, kita perlu membagi proses pemilu dalam 3 proses, yakni 

pra‐pemilu,  hari  pemilu,  dan  pasca‐pemilu  karena  ada  karakteristik  yang  berbeda  di  antara 

ketiganya. Di masa pra‐pemilu, semua harus difinalkan, termasuk misalnya mengenai format kertas 

suara dan sebagainya. Di Amerika pernah terjadi kasus “Butterfly Ballots Tragedy”, di mana bentuk 

kartu suara dinilai merugikan salah satu kandidat. Namun demikian, hal ini sudah tidak bisa diprotes 

di hari pemilu karena  sudah ada kesepakatan akhir dari  semua pihak di masa pra‐pemilu. Di hari 

pemilu/pemungutan  suara,  persoalan  yang  akan  muncul  antara  lain  terkait  dengan  eligibilitas 

pemilih, pemungutan suara dan resolusi sengketa. Untuk mengatasi persoalan yang muncul pada 

masa pemungutan suara ini, perlu dibangun etos terbaik, agar semua sengketa dapat diselesaikan, 

dengan transparan dan sepatutnya, sehingga tidak perlu dibawa ke proses peradilan.  

Pada  masa  pasca  pemilu,  yang  bisa  dilakukan  untuk  menyelesaikan  persoalan  adalah 

dengan menetapkan  standar  yang  tepat dan  ketat  sebelum  adanya  sengketa. Misalnya,  standar 

dalam  menentukan  bagaimana  menghitung  surat  suara  elektronik  sudah  harus  diselesaikan 

sebelumnya, mengingat jika hal ini masih bisa berubah sesudah pemilihan keputusan yang diambil 

bisa menjadi tidak objektif. Rules of finality atau pre‐determined standard menjadi sangat penting.  

Perwakilan  dari  Bawaslu  menyampaikan  bahwa  tantangan  terbesar  Indonesia  saat  ini 

adalah  memperbaiki  moral  politik  dari  elit  politik  sendiri.  Menanggapi  hal  ini,  narasumber 

menekankan  pentingnya  lembaga  peradilan  dan  penyelenggara  pemilu  untuk mencegah  pihak 

aktor politik memanfaatkan mereka. Dua hal yang  sangat penting adalah:  (1) perlunya memilah‐

milah apa yang trivial/remeh‐temeh, apa yang penting bagi individu, apa yang penting bagi individu 

dan  kelompok,  untuk  memudahkan  mengelola  dengan  efektif  proses,  dan  demi  mencegah 

manipulasi.  (2) mempertimbangkan  bahwa  lembaga  ajudikasi  harus  rasional,  tidak  bias,  untuk 

mempertahankan  kredibilitas.  John  Tunheim  menyampaikan  perlunya  memahami  timing  atau 

waktu yang  tersedia untuk menyelesaikan suatu  issue, karena  tidak semua kasus harus ditangani 

Gambar 10: Delegasi RI dan Para Narasumber
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dalam semalam, namun ada yang perlu diutamakan untuk membangun respek di kalangan elit dari 

waktu ke waktu. Hakim Alanis menyampaikan perlunya keberanian lembaga pengadil pemilu untuk 

mengambil putusan yang tegas, kepada pejabat  level tinggi sekalipun. Keberanian  ini ditunjukkan 

oleh  lembaga  peradilan  pemilu  di  Meksiko  yang  memberikan  sanksi  moral  kepada  presiden 

Meksiko sehingga kemudian respect kepada lembaga dapat terbangun 

Courtesy Meeting dengan Dubes RI untuk AS 

Delegasi  RI  juga  melakukan  courtesy  meeting  dengan  Dino  Patti  Djalal,  Dubes  RI  untuk  AS, 

mengingat kegiatan Election Visit ini merupakan salah satu deliverables Joint Commission Meeting 

II – Working Group on Democracy and Civil Society, yang merupakan bagian dari Comprehensive 

Partnership RI‐AS.  

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan sejauh  ini, Pemilu di AS berbeda dengan pemilu Indonesia. Di AS, kampanye 

tetap bisa dilakukan di hari kampanye; pemilih di AS cenderung aktif, sementara di Indonesia masih 

pasif; di AS ada perhatian yang lebih besar dari parpol agar pemilih menggunakan hak pilihnya, dan 

bahkan ada upaya untuk memobilisasi; di AS sistem pemilihan elektronik sudah mulai digunakan, 

sedangkan  di  Indonesia  sistem  ini  masih  didiskusikan,  dan  masih  banyak  parpol  yang  merasa 

dirugikan.  

Dubes RI menyampaikan bahwa RI gembira dengan hasil pemilu AS. Dari segi politik  luar 

negeri,  terpilih  kembalinya  Obama  adalah  hal  yang  positif  karena  Obama  dikenal  memiliki 

pendekatan  yan  sangat  baik  terhadap  dunia  Islam,  berbeda  dengan Mitt  Romney  yang  kurang 

familiar  dengan  Islam  sehingga  akan  butuh  edukasi  jika  terpilih  sebagai  presiden. Obama  juga 

dikenal  lebih  humble  dan  moderat,  berbeda  dengan  kandidat  Republikan  yang  terkesan  lebih 

“macho” dalam urusan PLN. Obama  lebih berfokus pada Asia Tenggara, dan terbukti bahwa pada 

masa Obama  terjadi peningkatan hubungan yang  luar biasa antara AS dengan ASEAN,  termasuk 

dengan  terselenggaranya  KTT  AS‐ASEAN,  adanya  treaty  of  amity  and  cooperation,  kebijakan 

terhadap Myanmar. Terkait hubungan AS‐ASEAN,  Indonesia  juga melihat Obama dengan positif 

karena Obama selalu berkonsultasi dengan Indonesia terkait dengan ASEAN. Pada intinya, Obama 

lebih  predictable dan  fondasi  hubungan baik  sudah  terbangun. Kelemahan Obama  terletak  pada 

latar belakangnya sebagai orang NGO dan bukan orang bisnis, sehingga cenderung kurang paham 

angka‐angka ekonomi makro. Angka pertumbuhan 2% yang sudah diraih selama  ini cukup bagus 

namun ada tuntutan agar angka ini lebih tinggi daripada Eropa; dan jumlah orang miskin masih 1 di 

antara 6. Obama harus menghindari terjadinya class warfare, atau polarisasi antar kelas. Saat ini, di 

mata kelompok bisnis, Obama jatuh dan Kadin AS sangat anti‐Obama.  
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Dalam  kesempatan  ini,  terkait  dengan  Pemilu  2014  mendatang,  Ketua  KPU  RI 

menyampaikan  kepada Dubes  RI  bahwa  parpol  yang mendaftar  adalah  sebanyak  46  parpol,  73 

sudah  terdaftar di  kecamatan,  12 ditolak  ketika  pendaftaran,  18  tidak memenuhi  syarat, dan  16 

sedang menjalani verifikasi  faktual. Dubes RI menyampaikan pentingnya  leadership yang mampu 

menjaga momentum demokrasi, dan perlu a man of future, bukan man of the past. Menanggapo hal 

ini, Ketua KPU  juga menyampaikan bahwa budaya politik kita saat  ini masih sedang  tumbuh dan 

penataan  pranata  politik  harus  dimulai.  Penyelenggara  pemilu  menyatakan  diri  sebagai  orang 

profesional,  tidak  mengganggu  partai  namun  melayani  partai.  KPU  belum  memasuki  area 

penyederhanaan  parpol,  hanya menyeleksi  partai  yang memenuhi  syarat.  UU  harus  dijalankan 

dengan  tegas  agar  pertanggungjawaban  publik bisa dilakukan. Persyaratan  yang  harus  dipenuhi 

oleh parpol adalah harus memiliki kepengurusan di 100% dari 33 provinsi, 75% kabupaten kota, 50% 

kecamatan di masing‐masing kabupaten kota. Persyaratan  lain yang harus dipenuhi adalah parpol 

harus membuat  komunitas‐komunitas  politik  untuk mencegah massa mengambang. Mengenai 

kedewasaan parpol, parpol diharapkan lebih banyak melakukan branding. 

Persoalan yang masih dihadapi KPU adalah masih belum adanya trust. Ini menjadi agenda 

internal KPU untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari publik. Ada kaitan erat antara 

trust  terhadap  penyelenggaraan  dengan  hasil  pemilu.  Di  AS,  yang  terekspos  ke  publik  adalah 

kandidat  yang berpartisipasi dalam pemilu  tersebut,  sedangkan di  Indonesia  yang diekspos oleh 

media justru penyelenggara pemilu dan menempatkannya pada posisi yang berseberangan dengan 

parpol. Ketua KPU melihat adanya upaya menempatkan parpol pada porsinya, namun tampaknya 

belum ada pihak yang bisa melakukan  ini karena masih belum  jelas kapan presiden ditempatkan 

sebagai kepala nagara dan kapan presiden sebagai kepala pemerintahan. Para aktivis parpol perlu 

belajar mengenai parpol.  

Dalam kesempatan ini, Bappenas menyampaikan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI)  2009‐2010 menunjukkan masih  lemahnya  parpol  dan DPRD;  dan  pemerintah masih  belum 

menemukan cara untuk meningkatkan kualitas parpol dengan tepat. Memang saat ini ada bantuan 

keuangan parpol di level pusat dan daerah, untuk kaderisasi. Namun demikian, saat ini ada wacana 

menghentikan bantuan keuangan parpol dari sejumlah pihak.  

F.4.4. Sesi Kamis, 8 November 2012 

Panel Pendaftaran Pemilih, Pertemuan di kantor IFES  

Terkait  dengan  upaya  Indonesia  saat  ini  untuk mereformasi  sistem  pendaftaran  pemilih  untuk 

pemilu 2014, Indonesia saat ini tengah merancang dan sistem pendaftaran pemilih yang baru yang 

diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih dapat diandalkan, akurat dan akuntable. Sesi ini 
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bertujuan  untuk  memberikam  masukan  kepada  Indonesia  berdasarkan  pengalaman  reformasi 

sistem pendaftaran pemilih di berbagai negara lain yang serupa.  

Narasumber pertemuan ini adalah Shabir Ahmed, Deputy Chief of Party, IFES Pakistan; Steffan 

Darnolf, Senior Global Electoral Advisor/Chief of Party,  IFES Zimbabwe dan Mike Yard, Chief of 

Party,  IFES  Kenya.  Shabir  Ahmed  menyampaikan  bahwa  Pakistan  menggunakan  sistem  kartu 

pengenal nasional, dan pemilih akan  terdaftar di 3  lokasi: alamat permanen, alamat  saat  ini, dan 

alamat  lain yang berbeda,  serta menggunakan blok  sensus  sebagai basis area pemilih. Tidak ada 

TPS  permanen  untuk masing‐masing  pemilih  sehingga  pemilih  bisa  berpindah  ke  TPS  lainnya. 

Pemerintah mencoba membatasi perpindahan pemilih ke TPS lain ini. Hingga tahun 2012, registrasi 

masih  dilakukan  secara manual  dan  banyak masalah  yang muncul,  termasuk  registrasi  ganda, 

pemalsuan  identitas,  komplain,  dan  kekerasan.  Pada  tahun  2007,  IFES  membantu  melakukan 

komputerisasi,  dan mulai  2010,  KPU  Pakistan  dengan  bantuan  IFES menggunakan  civil  registry 

data. KPU dan Kemdagri Pakistan bekerja sama untuk melakukan proses verifikasi data sehingga 

jumlah pemilih yang awalnya 44 M  terseleksi hanya menjadi 36 M. Kemudian verifikasi dilakukan 

kembali  dengan metode  door  to  door  sehingga  per  2012  jumlah DPT menjadi  84 M.  Tantangan 

terbesar yang dihadapi dalam  pemilu di Pakistan adalah pengalokasian pemilih ke TPS, dan adanya 

perubahan,  penambahan,  dan  penghapusan  sejumlah  nama.  Terkait  dengan  prospek  ke  depan, 

Pakistan  akan  mencoba  menggunakan  daftar  pemilih  yang  dilengkapi  dengan  foto,  dan  akan 

mencoba  menggunakan  satu  alat  identifikasi  unik.  Direncanakan  bahwa  pemilih  juga  visa 

melakukan verifikasi data mereka dengan mengirimkan SMS. Situasi Pakistan sedikit banyak tidak 

jauh  berbeda  dengan  kondisi  Indonesia,  di  mana  peraturan  baru  mengijinkan  KPU  untuk 

berkoordinasi dengan Kemdagri.  

Narasumber  lainnya, Mike  Yard menyampaikan  bahwa  sebenarnya membuat  daftar  pemilih 

bukan hal yang sulit, namun sering mengalami kesulitan karena 2  faktor, yakni  jumlah penduduk 

yang  sangat  besar  sehingga  daftar  pemilih menjadi  sangat  panjang  dan  karena  daftar  pemilih 

merupakan  sesuatu  yang  sensitif  secara  politis  sehingga  setiap  ketidakakuratan  akan dipandang 

sebagai  sesuatu  yang bersifat  politis  sehingga membuat  segala  sesuatunya menjadi  lebih  rumit. 

Dari  segi  teknologi, ada  sejumlah persoalan yang masih dihadapi, yakni  setiap orang  seharusnya 

memiliki  kartu  pengenal  yang  unik.  Hal  ini  sangat  penting,  namun  pembuatannya  cukup  sulit, 

mengingat  harus  melibatkan  metode  self‐validate  dan  direkam  dalam  kode  matematis  (digit). 

Persoalan lainnya adalah Bagaimana mengikat sesorang dalam alamat/lokasi tertentu, dan apakah 

sebaiknya  registrasi  dilakukan  secara  terpusat.  Hal  lain  yang  perlu  dicari  solusinya  adalah 

bagaimana cara mendeteksi duplikasi registrasi. Hal ini, antara lain, bisa disiasati dengan registrasi 

biometric dan sidik jari. 
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Narasumber  menyampaikan  bahwa  aspek  yang  sangat  penting  dalam  pembuatan  daftar 

pemilih adalah:  

a. Transparansi dalam proses. Di Srilanka, upaya untuk memastikan proses yang  transparan 

ini dilakukan dengan turun ke lapangan, dengan modal mesin ketik, setiap tahun dilakukan 

daftar untuk diverifikasi setiap partai politik.  

b. Membuat daftar  yang  aksesibel  terhadap pemilih,  karena  jutaan pasang mata  jelas  akan 

membuat  proses  pemilu  lebih  baik.  Keunggulan  lainnya  dari  aksesibilitas  yang  tinggi  ini 

adalah  ada  pembagian  tanggung  jawab  mengenai  akurasi  daftar  pemilih,  dan  pihak 

penyelenggara pemilu tidak lagi menjadi satu‐satunya pihak yang akan disalahkan.  

Narasumber  lainnya,  Staffan  Darbolf, menyampaikan  bahwa  registrasi  pemilih  yang  bagus 

penting untuk memastikan produk akhir yang dapat diterima oleh semua pihak. Ada tiga variable 

yang mempengaruhi tingkat penerimaan daftar pemilih, yakni efektivitas sistem registrasi pemilih 

sebelumnya,  status  /  persepsi  mengenai  KPU  di  media,  serta  Iklim  politik  di  negara  yang 

bersangkutan.  Untuk  membangun  membangun  kredibilitas  daftar  pemilih,  dapat  dilakukan 

beberapa cara, termasuk membangun transparansi dan inklusi di dalam proses. Transparansi tidak 

sebatas pada pemberian akses, namun juga terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan registrasi pemilih, sebagai mitra mulai dari proses pemilihan metode, pengembangan, 

pengujian,  sehingga mereka  semau  dapat memahami  pro  dan  kontra  penggunaan mekanisme 

tertentu.  Di  samping  itu,  perlu  adanya  peningkatan  kapasitas  petugas,  tidak  hanya  melalui 

pelatihan,  namun  juga  memperbaiki  sistem  rekruitmen  staf.  Cara  pemilihan  staf  juga  harus 

transparan sehingga masyarakat dapat menerima mereka. Perlu  juga melakukan  inklusi  terhadap 

staf dari kelompok yang terpinggirkan. Cara mengatasi kecurangan dalam registrasi pemilu adalah 

dengan membuat perencanaan untuk mengontrol kecurangan, dengan cara mengidentifikasi resiko 

semua  proses  yang  terkait  dengan  kecurangan  (kemungkinan  terjadi  resiko,  apa  yang  perlu 

dilakukan  jika  resiko  terjadi, melakukan  kategorisasi  resiko,  dan menyusun  prioritas  (assess  risk, 

dentify, categorize, how to defer, how to detect, how to mitigate).  

Peter  Erben  menyampaikan  bahwa  Indonesia  cukup  bagus  dalam  hal  transparansi  dan 

inklusivitas,  mengingat  sudah  ada  steering  committee  untuk  membuat  keputusan  mengenai 

registrasi pemilih.  

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Ketua KPU menyampaikan bahwa sistem Indonesia saat ini 

adalah sentralistis, dengan potensi 174  juta pemilih. Klaim pemerintah adalah bahwa data akurat 

karena tidak ada duplikasi dan sudah ada beberapa data pindai retina dan sidik  jari. KPU bertugas 

melengkapi data  yang  sudah disusun oleh pemerintah  karena pada  kenyataannya masih banyak 

warga  Indonesia  yang  belum  mendaftarkan  diri  untuk  data  nasional  karena  berbagai  alasan, 
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termasuk: wilayah yang luas, tingkat pendidikan, hambatan lain untuk datang ke kecamatan. KPU 

merasa optimis dengan aplikasi yang dibangun dan mungkin masukan dari panel mengenai evaluasi 

dan  input  data  baru  dari warga,  baik melalui  internet maupun  perangkat  seluler.  Terkait  upaya 

transparansi  UU  Pemilu,  sudah  ada  pengaturan,  yakni  dengan  distribusi  data  ke  parpol  dan 

pengawas pemilu. Ini merupakan upaya mendapatkan partisipasi publik dan membangun tanggung 

jawab parpol untuk memobilisasi simpatisan untuk mengikuti proses dari daftar sementara hingga 

penetapan DPT. Diharapkan parpol  juga aktif mengikuti proses penetapan daftar pemilih melalui 

saluran  yang  telah  disediakan.  Panwas  juga  diharapkan  bisa  aktif menemukan  celah  yang  akan 

mengganggu  data  pemilih  sekaligus  menemukan  solusinya.  Dengan  sistem  DP  seperti  ini, 

diharapkan data yang dihasilkan akan berkualitas baik.  

Sementara itu, perwakilan Bawaslu menyampaikan bahwa regulasi yang ada sebenarnya sudah 

cukup memadai, persoalannya adalah sistem pendaftaran pemilih yang ada belum terintegrasi dari 

tahun  ke  tahun  dan  sangat  tergantung  kepada  data  kependudukan  dari  pemerintahan  yang  di 

tahun 2009 datanya sangat buruk. Saat  ini data yang ada sudah  lebih baik dengan E KTP. Untuk 

mencegah pelanggaran, Bawaslu membuat peraturan potensi pelanggaran. Di level nasional, akan 

dilakukan audit data pemerintah sehingga sejak awal bisa mendekteksi kualitas datanya. Dengan 

KPU, Bawaslu akan menyusun daftar pemilih  sementara  (DPS) dengan menggunakan petugas di 

level paling bawah untuk mengecek apakah ada pemilih yang belum terdaftar.Mekanisme yang ada 

sudah cukup layak, Bawaslu dan KPU akan melakukan tugas masing‐masing.  

Bawaslu melihat pentingnya bekerja sama dengan KPU terkait dengan sharing informasi karena 

mereka yang paling berwenang. Pengalaman dari pemilu sebelumnya, ada komunikasi yang kurang 

harmonis antara KPU dan Bawaslu. Yang sangat penting adalah menyakinkan masyarakat bahwa 

sudah dilakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk hal  ini. Transparansi kepada media massa 

perlu  dibangun  dengan  pusat  pemberitaan,  karena  seringkali  pemberitaan  yang  muncul 

kontraproduktif dan kemampuan wartawan Indonesia dalam isu pemilu masih sangat kurang.  

Bawaslu  juga sudah membuat modul pelatihan untuk kelompok media agar  lebih fokus dalam 

peliputan  sehingga  lebih  netral,  dan  memfokuskan  perhatian  pada  tahapan  pemilu  dan 

membangun  kepercayaan  masyarakat.  Peran  media  sangat  strategis  namun  saat  ini  belum 

tertangani dengan baik. Memang ada keseimbangan tersendiri dengan kalangan media yang perlu 

diantisipasi, namun modul sudah disiapkan. 

KPU menyampaikan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh  Indonesia adalah sumber data 

yang tidak akurat, sementara pada saat yang sama KPU diminta melakukan verifikasi updating agar 

lebih  akurat.  Terkait  dengan  hal  ini,  apakah  ada  mekanisme  yang  memungkinkan  KPU  dan 
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Pemerintah dapat bekerja sama? Di Indonesia, Pemerintah cenderung menjaga diri untuk tidak ikut 

campur, karena khawatir akan dilihat sebagai tindakan intervensi.  

Narasumber  Pakistan menjelaskan  bahwa KPU  Pakistan  bebas  dari  pengaruh  dari  luar. KPU 

Pakistan juga tidak menerima uang dari IFES. Di dalam Konstitusinya, KPU diijinkan untuk mencari 

bantuan  dari  pemerintah  mana  saja,  dengan  cara  mengeluarkan  directives.Terkait  dengan 

penentuan alamat yang digunakan untuk TPS, ini memang masih menjadi persoalan, dan baru‐baru 

ini, Mahkamah Agung meminta agar pemilih dialokasikan berdasarkan alamat tempat tinggal saat 

ini.  

 

Pertemuan dengan USAID Assistant Administrator for Asia, Nisha Desai Biswal  

Mengawali  pertemuan,  Bappenas 

menyampaikan penjelasan kegiatan  ini 

sebagai bagian dari deliverables JCM III, 

khususnya  yang  terkait  dengan 

kepemiluan.  Ketua  KPU  RI  kemudian 

menyampaikan  ketertarikan  terhadap 

apa yang terjadi di AS termasuk terkait 

dengan  adanya  resolusi  mengenai 

perbedaan  pandangan  dalam  pemilu 

dan  bahwa  penyelesaian  sengketa 

tersebut  bisa  dilakukan  pada  level  TPS,  dan  sampai  state  saja,  tidak  perlu  sampai  ke  level 

nasional/federal. Hal ini berbeda dengan situasi di Indonesia yang seringkali bersengketa sampai ke 

level nasional. Penyederhanaan persoalan menjadi penting.  

Ketua KPU  juga menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan  suara antara hampir  sama, 

dan bahkan untuk isu tertentu, misalnya mengenai data pemilih, Indonesia bisa melakukan sharing 

pengalaman mengenai bagaimana integrasi data di level nasional dilakukan. Di Indonesia, berbeda 

dengan di AS,  sudah ada upaya pembuatan  identitas nasional yang akan menjadi daftar pemilih 

dalam  pemilu  nasional.  Ini  merupakan  waktu  yang  tepat  bagi  AS  untuk  melihat  bagaimana 

pengelolaan data nasional dilakukan dan adanya kartu pengenal nasional. Sebagai catatan, saat ini 

Indonesia  terdiri  dari  497  kabupaten/kota,  6900  kecamatan,  250  juta  penduduk  dan  200  juta 

penduduk yang memiliki hak pilih, yang dialokasikan ke 600,000 TPS.  

Delegasi  juga menemukan  bahwa  di AS masih  ada  pemilih  yang  belum  terdaftar  dalam 

pemilu, berdasarkan pengamatan di TPS di Washington DC dan Virginia. Di  Indonesia, persoalan 

seperti  ini bisa menjadi persoalan besar,  karena politisi  seringkali membesar‐besarkan persoalan 

Gambar 11: Pertemuan Delegasi RI dengan USAID
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kecil. Kekuatan sistem di AS terletak pada bagaimana menyelesaikan persoalan, di mana persoalan 

kecil dihapus, dan persoalan besar dijadikan kecil.  

Hal  lain  yang  menjadi  pembelajaran  penting  adalah  tindakan  Romney  yang  langsung 

mengucapkan  selamat  kepada  Obama,  sesaat  setelah  kekalahannya  dipastikan.  Hal  ini  belum 

menjadi  budaya  di  Indonesia. Ketua KPU melihat  perlunya melanjutkan  pertukaran  dan  berbagi 

dengan berbagai negara lain, dan diharapkan hal ini bisa dilakukan di Indonesia.  

Di samping itu, Bappenas menyampaikan pelajaran penting yang dapat diambil dari sistem 

di  AS  adalah  adanya  trust(kepercayaan)  publik  terhadap  sistem  kepemiluan,  termasuk  kepada 

lembaga penyelenggara pemilu dan teknologi  informasi, meskipun  IT tidak menyelesaikan semua 

persoalan.  

Menanggapi hal  ini, USAID menyampaikan bahwa Pemerintah AS menyadari bahwa data 

pemilu  harus  dipastikan  keamanannya,  dan  kepercayaan  publik  harus  dibangun.  Kepercayaan 

tersebut dibangun dengan kontribusi besar  regulasi negara bagian dan kebiasaan yang berbasis‐

masyarakat. Semakin baik pelibatan masyarakat dilakukan, maka akan semakin besar kepercayaan 

masyarakat  karena  prinsip  bahwa  apa  yang  dilakukan  benar‐benar  mencerminkan  keinginan 

masyarakat. Namun  demikian,  upaya membangun  kepercayaan  berbasis masyarakat  seperti  ini 

akan  menghadapi  tantangan,  salah  satunya  terkait  dengan  proses  desentralisasi  yang 

memunculkan kebutuhan untuk melakukan capacity building di lapangan sehingga proses bottom‐

up bisa dilakukan. USAID melihat bahwa demokrasi melibatkan  unsur budaya  lokal. Unsur  yang 

sangat  penting  adalah  transparansi,  keterbukaan,  termasuk  dalam  proses  penyusunan  daftar 

pemilih,  sehingga  butuh  kerja  keras.  Kepercayaan  harus  dibangun  hingga  di  level  yang  paling 

bawah.  USAID  melihat  bahwa  kultur  transparansi  termasuk  melibatkan  pelatihan  dan  edukasi 

untuk media mengenai  sistem dan proses  yang  tidak bias;  serta pelibatan CSO dan parpol  yang 

akan melakukan pemeriksaan untuk memvalidasi data sehingga  jika ada upaya kecurangan dapat 

dideteksi  sedini mungkin. Perpaduan antara pelibatan warganegara  (civic engagement), pelibatan 

organisasi masyarakat  sipil, media,  akan dapat membangun  kepercayaan,  yang  suatu  saat nanti 

Indonesia bisa bagi kepada negara lainnya.  

Bappenas  menyampaikan  bahwa  RPJMN  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Indonesia 

menekankan  pada  pentingnya  penguatan  masyarakat  sipil,  dan  sudah  ada  program  untuk 

memberdayakan media.  

USAID menyampaikan  bahwa  apa  yang  sudah  dilakukan  ini  penting  untuk melanjutkan 

upaya membangun kepercayaan, dan khususnya CSO, diharapkan dapat memainkan peran sebagai 

magnifier  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah.  CSO  bisa membantu mengedukasi masyarakat 

mengenai  proses  pemilu.  Sebagian CSO  akan menghormati  pemerintah  dan  sebagian  yang  lain 
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akan  lebih  skeptic,  namun  upaya  outreach  dan  pelibatan  masyarakat  sipil  merupakan  sebuah 

kebutuhan dan bisa menjadi sangat bermanfaat.  

Menanggapi  hal  tersebut,  Ketua  KPU  menyampaikan  bahwa  KPU  RI  sudah  berupaya 

mengembangkan  partisipasi  CSO  termasuk  terkait  dengan  pelibatan  masyarakat  sipil  dalam 

penyusunan  regulasi.  Namun  demikian,  sejauh  ini  belum  banyak  lembaga  yang  mau  aktif 

berpartisipasi  dalam  penyusunan  kebijakan.  Saat  ini  KPU  sedang  membangun  konsep  untuk 

menjelaskan mengenai kebijakan dan hak warganegara dalam pemilu. KPU sangat berharap warga 

dapat terlibat aktif. Ketua KPU menjelaskan bahwa di Indonesia, media massa lebih kuat daripada 

NGO, terutama untuk isu pemilu. Bahkan untuk NGO, dapat dikatakan bahwa hanya personal yang 

aktif, dan bukan  lembaga. Untuk  itu, pelibatan media menjadi semakin penting karena mayoritas 

media dikuasai oleh parpol, sehingga mereka tidak netral. Hal  ini masih menjadi pekerjaan rumah 

agar pemilu 2014 dapat lebih dipercaya.  

Bappenas  juga menjelaskan bahwa Pemerintah  sebenarnya  telah memulai program voter 

education  untuk  didukung  oleh  CSO. Di  samping  itu,  Pemerintah  juga mengupayakan  pelibatan 

warganegara dalam upaya pengawasan pemilu yang partisipatoris. Alokasi anggaran negara untuk 

mendukung  program  ini  dilakukan  melalui  KPU,  Bawaslu,  Kemdagri  dan  Kominfo.  USAID 

menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, voter education telah dimulai sejak bangku sekolah dasar, 

sehingga  akan  teringat  sampai  dewasa.  Bappenas  menyampaikan  bahwa  di  Indonesia,  hal  ini 

sedang  dalam  proses  pengembangan  melalui  kurikulum  wawasan  kebangsaan  dengan 

mengintegrasikan berbagai kementerian. Ketua KPU menyampaikan bahwa sejak SD, di Indonesia 

sudah  ada  pendidikan  kewarganegaraan  namun  tidak  menjelaskan  mengenai  demokrasi  dan 

pemilu, dan  lebih fokus kepada pengenalan konsep negara. Dengan pembelajaran  ini, diharapkan 

bahwa nanti akan dijelaskan di kurikulum mengenai pemilu. Sebagian sekolah di  Indonesia sudah 

mulai memperkenalkan pemilu dalam kurikulumnya, namun belum secara nasional.  

 

Sesi Kunjungan Ke KPU Virginia 

Sesi  ini merupakan  sesi  yang  dirancang  khusus  untuk  delegasi RI,  untuk  berbicara  dan  bertukar 

pengalaman  dengan  anggota  KPUD  AS.  Anggota  KPU  Virginia  Linda  Lindberg menyampaikan 

bahwa anggota KPU terdiri dari pihak yang mewakili partai demokrat dan partai republik. Beberapa 

hal  yang muncul  dalam  diskusi  tersebut  antara  lain  terkait  dengan  kartu  suara  sementara,ada 

sejumlah alasan penyebab banyaknya jumlah kartu suara sementara, yakni banyaknya pemilih yang 

salah  TPS,  pemilih  tidak memiliki  kartu  pengenal,  pemilih  tidak menerima  absentee  ballot  yang 

sudah mereka minta 21 hari sebelum hari pemilu.  
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Kartu suara sementara akan diverifikasi dengan menggunakan dokumen yang tersedia. Jika 

yang  menjadi  persoalan  adalah  tidak  adanya  kartu  pengenal  dan  absentee  ballot  yang  tidak 

terkirim, biasanya KPU akan mudah mengambil keputusan dan mensahkan surat suara sementara 

tersebut.  Cara  lain  yang  dilakukan,  KPU  akan  mengecek  database  pemilih  yang  ada  ada  dan 

mengecek  apakah  pemilih  tersebut  sebenarnya  termasuk  di  TPS  lain.  Sejauh  ini,  KPU  Virginia 

jarang menemui  kasus  surat  suara  sementara  yang  terbukti  sebagai  upaya  kecurangan.    Secara 

umum , kecurangan dalam pemilu memang isu yang tidak terlalu besar di AS.  

Terkait  dengan  registrasi  pemilih,  Virginia  memberlakukan  aturan  yang  menuntut 

kemandirian  besar  dari  calon  pemilih.  Individu  harus  mengambil  inisiatif  untuk  bisa  memilih. 

Pemilih mereka tidak otomatis terdaftar. Mereka harus berusia 18 tahun, dan melakukan registrasi 

21‐30  hari  sebelum  pemilu. Registrasi  di Virginia  sangat mudah  dilakukan  dan  pemilu  dilakukan 

setiap tahun, tidak hanya setiap empat tahun sekali, karena Virginia juga melakukan pemilu untuk 

memilih  pejabat  yang  mengisi  jabatan  yang  lebih  dekat  dan  bersentuhan  dengan  kehidupan 

masyarakat sehari‐hari seperti komite sekolah dan sebagainya.  

Terkait  dengan  pendidikan  pemilih, KPU  banyak  bekerja  dengan  pemuda,  salah  satunya 

dengan melakukan kunjungan ke berbagai sekolah. Namun harus diakui bahwa partisipasi pemuda 

ini akan menurun pada usia tertentu, dan pada umumnya partisipasi suatu generasi akan kembali 

meningkat ketika mereka  telah berkeluarga dan memiliki anak yang bersekolah sehingga merasa 

memiliki lebih berkepentingan untuk menggunakan hak pilihnya.   

Mengenai voter turn out di Virginia yang cukup tinggi terlepas dari sistem yang bergantung 

kepada partisipasi aktif, KPU Virginia menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi hal 

ini adalah: wilayah Virginia yang dekat dengan DC  sebagai pusat pemerintahan  federal  sehingga 

warga  negaranya  lebih  engaged  dalam  kehidupan  politik,  banyak  di  antara  penduduknya 

merupakan  staf  lembaga  federal  di  DC,  adanya  kecenderungan  bahwa  orang  akan  semakin 

meningkat  partisipasi  politiknya  ketika  mencapai  usia  tertentu,  ada  isu  tertentu  di  dalam 

komunitasnya  yang  dituangkan  dalam  surat  suara,  dan  Virginia  termasuk wilayah  yang  kondisi 

ekonominya di atas rata‐rata.  

 

Sesi Voting Technology Ballots di Kantor IFES 

Sesi  ini dirancang khusus untuk Delegasi RI, terkait dengan penggunaan teknologi e voting dalam 

pemilu.  Indonesia  telah  mempertimbangkan  untuk  mulai  memperkenalkan  teknologi  dalam 

pemungutan  suara  termasuk  penggunaan  mesin  pemungutan  suara  sebelum  Pemilu  2014, 

termasuk kemungkinan melakukan kajian mengenai potensi manfaat e voting, counting dan results 

system  dalam  Pemilu  Indonesia.  Sesi  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  praktek  internasional 
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dalam memperkenalkan teknologi pemungutan suara dalam pemilu, sebagai bahan pertimbangan 

untuk memutuskan penerapan sistem ini.  

Pembicara dalam pertemuan ini adalah Ben Goldsmith, Chief of Party IFES Kosovo dan Mike 

Yard, Chief  of Party,  IFES Kenya dengan moderator Peter Erben dari  IFES  Indonesia. Keputusan 

untuk  menggunakan  teknologi  dalam  pemilu  merupakan  keputusan  penting  karena  ini  akan 

memberikan  dampak  yang  besar.  Konsekuensi  negatif  yang mungkin  timbul  adalah  jika  terjadi 

persoalan, ada kemungkinan kredibilitas kepemiluan rusak dan menimbulkan instabilitas.  

Peter  Erben menyampaikan mungkin  akan  perlu  beberapa  siklus  pemilu  sebelum  suatu 

negara memutuskan pemakaian  teknologi dalam pemilu.pakistan misalnya, membutuhkan waktu 

15  tahun. Namun  demikian,  proses menuju  kepada  keputusan  tersebut  dapat  dimulai  sekarang 

juga.  

Mike Yard menyampaikan bahwa  ada 2  cara penggunaan  teknologi dalam pemilu:  yakni 

dengan  menggunakan  alat  touch  screen  atau  dengan  menandai  optical  screen.  Keduanya  jelas 

menuntut adanya trust dan confidence, yang bisa dibangun melalui audit mesin yang digunakan.  

Tantangan besar yang dihadapi oleh penggunaan  isu  teknologi dalam kepemiluan adalah 

adanya  kemungkinan  teknologi  dapat  menyebabkan  pemilu  tersandung  persoalan,  dan 

mengurangi kepercayaan masyarakat. Persoalan yang dapat menyebabkan pemilu tersdaniung  ini 

misalnya keterlambatan dalam pencetakan surat suara, kegagalan dalam membaca tanda sidik jari. 

Filipina  tetap  sukses meskipun  adanya berbagai  tantangan  tersebut  karena  adanya  kepercayaan 

publik kepada penyelenggara pemilu.  

KPU  RI  menyampaikan  bahwa  penggunaan  e  voting  menyangkut  siapa  yang 

berkepentingan.  Di  Indonesia  teknologi  ini  lebih  banyak  dipromosikan  oleh  badan‐badan 

pengembangan  teknologi  informasi dan pemain utama  seperti parpol, yang mempertimbangkan 

apakah sistem ini akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Parpol yang basis dukungannya di 

pedesaan misalnya,  tidak  akan  terlalu mendukung  penggunaan  teknologi  yang  terlalu  canggih. 

Pertanyaannya, lembaga mana yang memiliki kredibilitas untuk meng‐audit teknologi ini sehingga 

bisa dipercaya semua pihak? 

Menanggapi  hal  ini,  narasumber menjelaskan  bahwa  perlu  ada  komite  yang melibatkan 

semua  pemangku  kepentingan,  yang  sebaiknya  dipimpin  oleh  lembaga  semacam  BPPT  atau 

universitas.  Di  Pakistan,  komite  ini  mendapatkan  paparan  dari  berbagai  pilihan  teknologi, 

melakukan ujicoba dan perbandingan, den vendor yang berbeda memiliki kesempatan yang sama. 

Semua proses  ini bisa dilakukan mulai  sekarang,  secara bertahap dan kemudian dilanjutkan oleh 

komisioner KPU berikutnya.  
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F.4.5. Sesi Jumat, 9 November 2012  

Campaign Finance Panel  

Sesi  ini dirancang khusus untuk delegasi RI, yang melihat bahwa  isu pendanaan kampanye adalah 

isu  yang  sangat  penting  untuk  dipelajari.  Uang  dalam  politik  merupakan  topik  yang  banyak 

diperdebatkan  dalam  pemilu  di  Indonesia  dan AS.  Pengaruh  korporasi  dan  bisnis  dalam  pemilu 

menjadi  perhatian  banyak  pihak.  Pendanaan  politik  terkait  dengan  kepentingan  semua  yang 

terlibat dalam pemilu. Peranan uang sebelum pemilu memiliki dampak yang besar terhadap situasi 

pasca  pemilu.  Sesi  ini  bertujuan  untuk mendiskusikan  pendanaan  kampanye,  khususnya  dalam 

perspektif komparasi AS dan  Indonesia. Narasumber dalam  sesi  ini adalah Magnus Ohman  (IFES 

Senior Political Finance Adviser) dan Ellen Weintraub (Vice Chair, Federal Election Commission)  

Ellen Weintraub menyampaikan  bahwa  Pemilu  AS  2012  ini menunjukkan  bahwa  politik 

ternyata  tidak  bisa  dibeli.  Ini  ditunjukkan  oleh  kegagalan  kandidat  dari  Partai Republikan  untuk 

memenangkan pemilu meskipun telah mengeluarkan uang sebanyak USD 700 milyar hanya untuk 

iklan  kampanye,  yang merupakan  jumlah  yang  jauh  lebih  besar  daripada  yang  dikeluarkan  oleh 

kandidat  dari  Partai  Demokrat.  Ini merupakan  cerita  yang menarik, menunjukkan  bahwa  uang 

dalam jumlah besar ternyata tidak berpengaruh.  

Komisioner Weintraub juga menyampaikan bahwa peraturan di AS sangat memperhatikan 

transparansi keuangan dalam pemerintahan,  termasuk dalam kampanye. Peraturan perundangan 

mengenai  open  government  termasuk  meliputi  disclosure  law.  Peraturan  ini  sangat  penting 

karenamemberikan  informasi kepada kandidat  tentang  siapa  saja pendukung mereka, mencegah 

tindakan ilegal. Sistem ini menuntut bahwa setiap komite dan kelompok yang ingin menggunakan 

uang  mereka  untuk  mendukung  suatu  kandidat  haruslah  mendaftarkan  diri  kepada  KPU,  dan 

melaporkan  secara  berkala  pengeluaran  ini.  KPU  Federal  memiliki  kemampuan  auditing  dan 

memiliki  pengacara  untuk  menerapkan  hukum  yang  berlaku.  Pelanggaran  peraturan  akan 

diperkarakan  dan  diberi  penalti. KPU  juga  akan mengunggah  laporan  ini  ke  situs web  sehingga 

semua  orang  bisa  mengakses  informasi  tersebut.  Pada  tahun  1976,  ketika  internet  belum 

ditemukan, KPU  Federal menyediakan  disclosure  room, di mana  setiap  orang, media, NGO, bisa 

datang dan melihat informasi tersebut. Dengan demikian, transparansi dan robust disclosure system 

bisa  tetap dilaksanakan dengan high  tech maupun  low  tech. Namun demikian,  seperti dijelaskan 

dalam  paparan  sebelumnya  dalam  konferensi,  masih  terdapat  sejumlah  dana  yang  tidak 

sepenuhnya terlaporkan, seperti misalnya iklan yang mendukung perjudian di Maryland (pelegalan 

perjudian menjadi  salah  satu keputusan yang diangkat dalam  referendum pemilu 2012 di negara 

bagian Maryland)  yang  tidak menyebutkan  pihak  sponsor  iklan  tersebut.  Kecenderungan  yang 



59 

 

muncul adalah masyarakat lebih percaya kepada iklan kampanye yang dibuat oleh kandidat sendiri 

daripada yang dibuat oleh kelompok lain. 

Magnus  Ohman  menyampaikan  materi  mengenai  Pengalaman  Internasional  dalam 

Regulasi Pendanaan Politik. Ohman menyampaikan bahwa Konvensi PBB mengenai anti‐korupsi 

menuntut adanya disclosure, pelarangan kontribusi dan pengeluaran, pembatasan kontribusi, dan 

pembelanjaan publik partai dan kandidat. Pengaturan memang penting, namun enforcement atau 

penegakan  peraturan  tersebut  harus  ada.  Di  seluruh  dunia,  terdapat  pemahaman  bersama 

mengenai pendanaan dan kampanye, yakni bahwa Uang merupakan sesuatu yang harus ada dalam 

politik demokratis, dan parpol harus memiliki akses  terhadap data, dan  regulasi seharusnya  tidak 

menghambat kompetsi yang sehat.  

Dalam diskusi dan  tanya  jawab, KPU RI menyampaikan bahwa dalam konteks  Indonesia, 

KPU  kesulitan mengidentifikasi  siapa  yang  bisa  dikenakan  tindakan  hukum  dan  siapa  yang  bisa 

dinyatakan  bersalah  oleh  hukum.  Apakah  kandidat,  parpol  atau  masyarakat?  UU  pemilu  di 

Indonesia masih belum  cukup mampu menjawab pertanyaan  tersebut. Siapa  yang dikategorikan 

berhak  mengeluarkan  dana  kampanye?  Menanggapi  pertanyaan  ini,  narasumber  menjelaskan 

bahwa  di  AS  bantuan  dikategorikan  sebagai  bantuan  independen  dan  bantuan  yang 

dikoordinasikan  oleh  kandidat.  Bantuan  yang  independen,  tidak  diberikan  langsung  kepada 

kandidat dan besarnya tidak dibatasi.  

KPU RI  juga menyampaikan pertanyaan mengenai peran negara  terkait parpol di banyak 

negara,  khususnya  apakah  untuk  kampanye,  parpol  dilarang  menerima  dana  dari  negara. 

Menanggapi  pertanyaan  ini  disampaikan  bahwa  tidak  ada  standar  global,  namun  negara  Eropa 

merekomendasikan  adanya  public  funding  atau  pendanaan  dari  APBN,  dengan  diimbangi 

pendanaan dari sumber lain. Pertanyaan lainnya dari KPU RI adalah bahwa dalam praktek pemilu di 

Indonesia,  jika ada  tuduhan bahwa ada pejabat dari parpol mengunakan uang negara atau publik 

untuk kepentingan parpol. Apa yang bisa dilakukan untuk menindak pejabat yang bersangkutan. 

Menangapi pertanyaan ini, disampaikan bahwa bahwa ini sangat sulit ditindak, sehingga yang perlu 

dilakukan adalah melakukan pelibatan masyarakat sipil dan media. Catatan penting lainnya adalah 

bahwa  penegakan  peraturan  harus  dilakukan  dengan  proporsional  dan  enforceable.  Dengan 

demikian, hukuman  seharusnya  tidak  terlalu berat,  seperti misalnya diskualifikasi dari kompetisi. 

Ketua  KPU menanyakan  bagaimana  caranya mengawasi  pendanaan  yang  didapat  dari  internal 

partai  politik?  USAID  Indonesia  menyampaikan  usulan  agar  KPU  memfokuskan  pada  urusan 

transparansi  saja, dan mungkin  itu  sudah akan mencukupi. Bappenas menyampaikan pertanyaan 

apakah semakin tidak lakunya politik uang di AS terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.  
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Narasumber  menanggapi  pertanyaan‐pertanyaan  ini  dengan  menjelaskan  bahwa 

rekomendasi  umum  mengenai  pendanaan  pemilu  ini  ada  2  yakni,  1)  memberlakukan  prinsip 

transparansi,  dan  2)  memberlakukan  pembatasan  besaran  sumbangan  dana.  Terkait  dengan 

pertanyaan mengenai audit, disampaikan bahwa memang ini tidak mudah dilakukan, namun pada 

intinya KPU berupaya mempublikasikan  semua data  sehingga masyarakat  sipil dan media dapat 

mejalankan  perannya.  Di  samping  itu,  dilakukan  pula  cross‐referencing  dengan  public  records, 

seperti  misalnya  laporan  pajak  dan  donasi.    Proses  audit  dilakukan  secara  berlapis.  Pertama, 

laporan dianalisis oleh analis, kemudian dimasukkan di meja auditor, dan dibagi menjadi 2, yakni 

yang bersih dan yang bermasalah. Yang bermasalah akan diadit lebih lanjut di lapangan, dengan full 

scale audit, dengan menggunakan data dasar.  

Narasumber  juga melihat  adanyaperbedaan  dalam memandang  kontroversi  uang  dalam 

politik di AS dan di negara lain. Di berbagai negara, yang terjadi adalah pembelian suara pada hari H 

pemilihan  umum,  sementara  di  AS  yang  lebih  dikhawatirkan  adalah  jika  politisi  dibeli  dengan 

uang.Pada dasarnya persoalan ini terkait dengan antagonisme terhadap orang yang membeli suara. 

Terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, narasumber melihat bahwa  jelas hal  ini 

sangat  berpengaruh.  AS  merupakan  negara  demokrasi  yang  telah  berdiri  sejak  lama.  Di  awal 

berdirinya,  AS  juga  mengalami  masalah  politik  uang  seperti  di  Indonesia.  Persoalan  tersebut 

semakin dapat diatasi dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kesejahteraan dan pendidikan 

masyarakatnya.  

Sesi pendanaan kampanye tersebut merupakan sesi terakhir yang diikuti oleh Delegasi RI. 

Sesuai rencana awal, kunjungan tersebut akan ditindaklanjuti dengan kunjungan balasan dari pihak 

terkait (pakar dan praktisi pemilu) dari Amerika Serikat ke Indonesia di awal tahun 2013.  

 

G. PEMBELAJARAN DAN CATATAN  

 

Berdasarkan konsinyering  tindak  lanjut JCM yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri 

pada  tanggal 22 Oktober 2012,  capaian WGDCS hingga akhir  tahun 2012 dapat dicermati dalam 

tabel berikut:  

Tabel 7 

Lingkup Isu Hasil JCM III dan Capaian Kemajuan 2012  

No.  Lingkup Isu Hasil JCM‐3 Berdasarkan Joint 
Statement dan Fact Sheet yang Dikeluarkan oleh 

Kemlu AS 

Capaian Kemajuan Hingga Akhir 2012  
 

1  Enhanced participation by both governments in and 
promotion of the Open Government Partnership; 
triangular cooperation with third countries in areas 
including democracy and peace building, disaster risk 
management, and women’s empowerment; ongoing 

Kedua pemerintah mencatat kemajuan dalam kerjasama 
terkait berbagai isu, yang menunjukkan bahwa kerjasama RI‐
AS tidak hanya mengalami deepening, namun juga widening, 
dengan bertambahnya cakupan isu yang dibahas dalam 
WGDCS.  
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No.  Lingkup Isu Hasil JCM‐3 Berdasarkan Joint 
Statement dan Fact Sheet yang Dikeluarkan oleh 

Kemlu AS 

Capaian Kemajuan Hingga Akhir 2012  
 

consultations with civil society and youth; coordination 
in international fora; dialogue between faith leaders; 
engagement on civic education, media, and 
bureaucratic reform; and reaffirmed Indonesia’s 
leadership role in promoting democracy through the Bali 
Democracy Forum. 

 

2  Agreed to collaborate and coordinate efforts to further 
develop South‐South and Triangular Cooperation and 
discussed planning for the first two triangular 
cooperation projects, vis‐à‐vis disaster preparedness 
training with Myanmar and a regional conference on 
empowering women. 
 

 

Pemerintah RI dan AS telah mendiskusikan isu ini secara lebih 
intensif sejak JCM III dan menyusun konsep MoU kerjasama 
triangular yang diharapkan dapat ditandatangani dan mulai 
dilaksanakan pada tahun 2013. MoU ini akan memuat prinsip‐
prinsip KSST Indonesia seperti  demand‐driven, mutual 
respect, equality, mutual benefit.  
Dua program inisiasi triangular yang direncanakan akan 
dilakukan adalah pelatihan penanggulangan resiko bencana 
(awal 2013 di Myanmar); dan lokakarya mengenai partisipasi 
politik perempuan dengan melibatkan Institute for Peace and 
Democracy.  

3  Agreed to sponsor ten senior Indonesian election 
officials from the General Election Commission (KPU), 
Election Supervision Body (BAWASLU), and 
Government of Indonesia to travel to the United States 
to observe the 2012 Presidential election. 
 

Kunjungan dalam kerangka pertukaran lessons learned dalam 
pemilu ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 9 November 
2012, melibatkan perwakilan drai KPU, Bawaslu, Bappenas 
dan Kemlu. Kunjungan akan diikuti dengan kunjungan 
balasan dari pemangku kepentingan di AS ke Indonesia.  

4  Supported an exchange visit to the United States by a 
delegation from the GOI and Indonesian civil society 
organizations. The visit will share the U.S. experience of 
bureaucratic reform across a range of federal and state 
level reform actors and institutions. The outcomes of 
this exchange will be used by the Bureaucratic Reform 
working group initiated by the Indonesian Ministry of 
Administrative Reform to make Indonesian 
administrative reform recommendations. 
 

Kunjungan oleh delegasi RI yang beranggotakan para tokoh 
dalam reformasi birokrasi dari berbagai kalangan (KemenPAN 
dan RB, Bappenas, OMS, Universitas, media massa) telah 
dilaksanakan pada awal September 2013. Tiga isu utama yang 
menjadi perhatian Wamen PAN & RB dari kunjungan tersebut 
(kampanye publik, perbaikan sistem pengawasan internal, 
dan mekanisme public complain handling) telah disepakati 
untuk ditindaklanjut melalui dukungan USAID/tenaga ahli 
untuk KemenPAN RB.  

5  Supported through USAID, in conjunction with the 
Minister of Women’s Empowerment, a workshop in 
September on women’s political participation. Further 
enhanced joint work on women’s political participation 
by including in the Working Group a formal consultation 
with civil society organizations from both nations 
focused on the issue. 
 

Lokakarya telah dilaksanakan 4‐5 September 2012 di Jakarta, 
menghasilkan sejumlah strategi dan renaksi untuk 
peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Sebagian 
peserta lokakarya ini juga telah berpartisipasi dalam 
konsultasi formal dengan OMS dari Amerika Serikat di forum 
JCM III.  

6  Committed to sending a high‐level delegation to the 
November fifth Bali Democracy Forum (BDF).  
 

Amerika Serikat telah mengirimkan salah seorang anggota 
kongres dalam BDF V, yakniCongressman Jim MCDermott, 
yang merupakan posisi jabatan tertinggi yang bisa dikirimkan, 
mengingat BDF V dilaksanakan pada awal November 2013, 
bertepatan dengan hari pemungutan suara di AS.  

7  Through USAID Indonesia, supported implementation of 
Indonesia’s Open Government Partnership National 
Action Plan via development of tools to monitor public 
services and promote government budget transparency. 
Support Indonesia’s regional and global leadership on 
open government issues as incoming OGP co‐chair, 
commencing in September 2012. 
 

Amerika Serikat telah memberikan komitmennya untuk 
mendukung keketuaan Indonesia dalam OGP yang telah 
dimulai pada bulan September 2012, dengan membagi 
pengalaman mengenai bagaimana memainkan peran sebagai 
co‐chair OGP dengan baik. Namun demikian, menurut 
informasi dari UKP4, secara umum belum ada tindak lanjut 
yang nyata dari pernyataan komitmen ini.  

8  Engaged in a two‐way dialogue with Indonesian youth 
demonstrating the importance of youth voices to both 
the United States and Indonesia at the highest levels, 
and providing young Indonesians a chance to discuss 

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 
tidak ada kegiatan khusus terkait dengan isu ini.  
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No.  Lingkup Isu Hasil JCM‐3 Berdasarkan Joint 
Statement dan Fact Sheet yang Dikeluarkan oleh 

Kemlu AS 

Capaian Kemajuan Hingga Akhir 2012  
 

key issues with senior U.S. and Indonesian policy‐
makers. 
 

9  The United States and Indonesia worked together, in 
conjunction with other nations, to create the Equal 
Futures Partnership, a new multilateral network to 
advance women’s political participation and economic 
empowerment. 

Indonesia telah memberikan komitmennya untuk mendukung 
inisiatif Equal Future Partnership (EFP) dalam kesempatan 
Sidang Majelis Umum PBB, dan telah mulai merumuskan 
rencana aksi nasional untuk mendukung EFP.  
 

 

Sejak  diluncurkan November  2010,  Kemitraan  Komprehensif  antara  RI  –  AS  telah  telah 

memberikan  gambaran  kemajuan  kerjasama  yang  signifikan.  Secara  umum,  kerja  sama AS  – RI 

yang  tersebar di berbagai bidang dengan melibatkan berbagai K/L semakin  terkoordinasikan dan 

terstruktur dengan adanya forum Joint Commission Meeting (JCM) yang dilaksanakan dua kali dalam 

setahun dan dikoordinasikan dalam 8 kelompok kerja.  

Comprehensive Partnership membantu  pelaku  kerja  sama melakukan  deepening  sekaligus 

focusing/re‐focusing  isu‐isu  yang  menjadi  pokok  bahasan  kerja  sama  kedua  negara.  Dengan 

koordinasi  yang  lebih  baik,  kualitas  dan  tingkat  kedalaman  kerja  sama  dapat  ditingkatkan. 

Comprehensive Partnership dan pembentukan 8 kelompok kerja yang memiliki  fokus bidang kerja 

sama  masing‐masing  memungkinkan  kedua  pihak,  secara  reguler  dan  kontinyu,  mendapatkan 

gambaran  yang  lebih  sistematis  mengenai  kemajuan  kerja  sama  sehingga  dapat  merumuskan 

tindak lanjut secara lebih strategis dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.  

Comprehensive Partnership juga dapat membantu anggota pokja dari berbagai bidang yang 

berbeda  dalam mengidentifikasi  issue‐linkage  antar  bidang  kerja  sama  dengan  lebih  baik,  yang 

potensial untuk dimanfaatkan dan ditindaklanjuti  lebih  jauh. Berbagai pertemuan yang dilakukan 

dalam  rangka  Kemitraan  Komprehensif,  memungkinkan  antar‐bidang  untuk  saling  belajar 

mengenai bagaimana meningkatkan kualitas kerja sama, serta melihat relasi antara kedua negara 

secara lebih utuh. Forum JCM dan koordinasi terkait lainnya juga seringkali memberikan informasi‐

informasi baru yang memungkinkan pembuat kebijakan memandang suatu  isu dengan  lebih kritis 

dan komprehensif. Sebagai  contoh, pelaku kerja  sama di bidang demokrasi dan masyarakat  sipil 

dapat belajar dari bidang  climate  and  environment bahwa  ada  sejumlah bidang  kerja  sama  yang 

diusulkan secara kurang berimbang oleh kedua belah pihak.  

Comprehensive  Partnership  juga  memiliki  fungsi  widening,  dengan  terbukti  mendorong 

inovasi  dan  perluasan  bidang  kerja  sama  yang  selama  ini  dilakukan  secara  konvensional. Hal  ini 

misalnya terlihat dari Pokja WGDCS yang telah mulai melibatkan masyarakat sipil dalam JCM III di 

Washington DC tahun 2012 lalu. Pujian yang diberikan kepada WGDCS oleh pihak Menlu juga dapat 

memberikan   motivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk bagi Pokja lainnya. 
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Menteri Luar Negeri Kedua Negara melihat bahwa Pokja WGDCS dapat menjadi contoh dan model 

dalam melakukan kerja sama bilateral dengan mitra strategis lainnya ke depan.  

Comprehensive Partnership  juga memiliki dampak  yang  penting  terhadap  sejumlah  fokus 

politik  luar  negeri  RI,  khususnya  terkait  dengan  fokus  promosi  demokrasi  dan  HAM,  serta 

Kerjasama Selatan‐Selatan dan Triangular. Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di 

dunia,  bidang  demokrasi  mendapatkan  perhatian  besar  dalam  Comprehensive  Partnership. 

Berbagai inisiatif di bawah WGDCS yang telah dilaksanakan sejauh ini, seperti election visit program 

dan  civic  education  program,  disamping  semakin  memperkuat  komitmen  Indonesia  dalam 

memproyeksikan  demokrasi  dan  nilai‐nilai  HAM  dalam  politik  luar  negerinya  di  Kawasan,  juga 

semakin menguatkan demokrasi di dalam negeri. Terkait dengan Kerjasama Selatan‐Selatan dan 

Triangular,  keberadaan  forum  reguler  seperti  JCM  terbukti  mengakselerasi  kedua  pihak  untuk 

dapat mewujudkan  inisiatif kerjasama  triangular  tersebut. Terlepas dari masih panjangnya proses 

diskusi  mengenai  mekanisme  yang  tepat  untuk  kerjasama  triangular  ini,  kedua  pihak  telah 

mencapai  kemajuan  penting  dalam membangun  kerjasama  triangular  yang  sebelumnya  belum 

pernah  dilaksanakan. Di  samping  itu,  Comprehensive  Partnership  juga membantu meningkatkan 

postur  internasional  Indonesia  dalam  sejumlah  forum  dan  gerakan  multilateral  seperti    Open 

Government  Partnership  dan  Equal  Futures  Partnership.  Dukungan  dan  fasilitasi  dari  AS  sebagai 

salah  satu penggagas utama gerakan‐gerakan  tersebut dapat menjadi dukungan  resources  yang 

strategis bagi Indonesia, jika disikapi dengan tepat.   

Namun  demikian,  di  sisi  lain,  pengalaman  keterlibatan  Comprehensive  Partnership  juga 

memberikan  sejumlah  catatan  yang  perlu  dicermati  dengan  lebih  bijaksana  dan  hati‐hati  oleh 

Pemerintah  Indonesia.  Pertemuan  dan  interaksi  dalam WGDCS  memperlihatkan  bahwa  kedua 

negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam berdemokrasi. Dari JCM III dapat dicatat bahwa 

terdapat perbedaan dalam cara memaknai dan memandang kebebasan, tercermin dari tanggapan 

pihak  Department  of  State  terhadap  statement  Dubes  Dino  mengenai  Innocence  of  Muslims. 

Perbedaan  semacam  ini  perlu  dikomunikasikan  dan  dikelola  dengan  lebih  baik  sehingga  tidak 

menyebabkan kesalahpahaman antar kedua Pemerintah dan masyarakat di dua negara. 

Catatan  lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama  ini, khususnya dalam WGDCS, 

pihak RI seringkali lebih banyak bersikap lebih  aktif dalam menyampaikan inisiatif dan tindak lanjut 

kerja sama. Dalam kerangka hubungan bilateral, kedua pihak seharusnya memainkan peran aktif 

secara berimbang,  sehingga ke depan, Pemerintah RI perlu bersikap  lebih proporsional  sehingga 

kadar keaktifan kedua pihak menjadi lebih berimbang dan lebih setara.  

Di samping itu, berbeda dari anggapan umum yang melihat bahwa demokrasi di AS sudah 

jauh  lebih maju  daripada  di  Indoensia,  dari  berbagai  pertukaran  yang  telah  dilakukan,  termasuk 
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salah  satunya dalam bidang kepemiluan, dapat dicatat bahwa  tidak hanya  Indonesia yang dapat 

belajar dari AS, namun AS  juga dapat belajar dari  Indonesia untuk  sejumlah  isu  tertentu. Hal  ini 

penting  untuk  digarisbawahi  dan  dipahami  bersama  sehingga  kemitraan  kedua  negara  secara 

konkret dapat lebih mengarah kepada kesetaraan.  

Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian bersama dalam Comprehensive Partnership ini 

terkait dengan keberlanjutan masing‐masing inisiatif yang dimunculkan di masing‐masing Pokja. Di 

dalam Pokja WGDCS dan pokja  lainnya, seringkali muncul  inisiatif‐inisiatif baru yang penting dan 

akan membawa manfaat yang besar. Namun di sisi  lain,  inisiatif‐inisiatif  ini berpotensi terhenti di 

tengah  jalan  karena  kurangnya  perhatian  pada  aspek  keberlanjutan.  Aspek  keberlanjutan  pada 

dasarnya  terkait  erat  dengan  bagaimana  kedua  belah  pihak  menyepakati  mekanisme  untuk 

menindaklanjuti  suatu  inisiatif  yang  sudah  dimulai.  Keberlanjutan  ini  juga  terkait  erat  dengan 

kejelasan  pihak‐pihak  dan  institusi  yang  akan  terlibat  dalam  penanganan  tindak  lanjut  inisiatif 

tersebut.  

Sejumlah  inisiatif  dalam WGDCS  yang  diawali  dari  kegiatan  pertukaran  seperti misalnya 

Election  Visit    Program  dan  Bureaucratic  Reform  Visit,  termasuk  inisiatif  yang  sudah  memiliki 

kejelasan  tindak  lanjut.  Inisiatif  Election  Visit  Program  telah  direncanakan  untuk  ditindaklanjuti 

dengan kegiatan terkait dukungan kepemiluan yang menginduk pada proyek yang relevan. Proyek 

yang dimaksud adalah Representative Party Project (RPP) yang dilaksanakan di bawah mekanisme 

Assistance  Agreement  on  Democracy  and    Governance  yang  ditandatangani  oleh  USAID  dan 

Bappenas pada tahun 2009. Sementara Bureucratic Reform Visit ditindaklanjuti melalui mekanisme 

proyek SIAP 1,  juga di bawah skema AADG, dengan melibatkan peran Kementerian PAN dan RB 

yang  memang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  dalam  bidang  yang  bersangkutan. 

Kejelasan tindak  lanjut suatu  inisiatif yang disertai dengan pendelegasian kepada  institusi terkait, 

didukung  dengan  kejelasan  mekanisme  pelaksanaan  yang  disepakati  oleh  kedua  pemerintah 

menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan suatu inisiatif. Hal ini penting untuk diperhatikan dan 

direplikasi  dalam menjaga  keberlanjutan  inisiatif‐inisiatif  lainnya  agar  tidak  terbengkalai.    Perlu 

dicatat  pula  bahwa  terdapat  sejumlah  inisiatif  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2011  namun  tidak 

menunjukkan keberlanjutan yang nyata di tahun 2012 seperti yang diharapkan.  

Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  pendokumentasian  dari  berbagai  kegiatan  dan 

inisiatif  yang  telah  dilakukan,  sehingga  tujuan  serta  capaian  dari  inisiatif  tersebut  dapat 

dikomunikasikan  dengan  baik  kepada  pihak‐pihak  terkait  yang  akan  menindaklanjuti  inisiatif 

tersebut.  Inisiatif awal yang seringkali berupa kegiatan pertukaran dan diikuti oleh peserta dalam 

jumlah terbatas membuat komunikasi dan dokumentasi ini menjadi semakin krusial.  
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H. PENUTUP 

Sejak  diluncurkan  tahun  2010,  Comprehensive  Partnership  RI  ‐  AS  telah memberikan  kontribusi 

penting terhadap peningkatan kualitas hubungan bilateral antara kedua negara. Khususnya dalam 

bidang demokrasi dan masyarakat sipil, dampak positif telah dapat dicatat, baik untuk kepentingan 

penguatan demokrasi di  dalam  negeri maupun  penguatan  peran  Indonesia  sebagai  negara  yang 

konsisten menyuarakan pentingnya pemajuan demokrasi dan HAM di tingkat Kawasan dan di level 

internasional secara lebih luas. Berbagai capaian tersebut juga semakin memperkuat ikatan antara 

kedua negara sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia.  

Secara  lebih  khusus,  perlu  digarisbawahi  bahwa  Direktorat  Politik  dan  Komunikasi  – 

Bappenas,  sebagai anggota   Kelompok Kerja Demokrasi dan Masyarakat Sipil  telah memberikan 

sejumlah sumbangan penting terhadap capaian umum di atas.   Di tahun 2011, Bappenas menjadi 

inisiator  lahirnya  deliverable  yang  terkait  dengan  civic  education.  Sedangkan  di  tahun  2012, 

Bappenas  tercatat menjadi  inisiator pertukaran di bidang  kepemiluan  yang melibatkan KPU dan 

Bawaslu.  

Secara  lebih  luas, Bappenas  juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan 

berbagai  inisiatif di dalam pokja dengan mengaitkan tindak  lanjut  inisiatif‐insiatif tersebut dengan 

kerangka Assistance Agreement of Democracy and Governance yang ditandatangani oleh Bappenas 

dan USAID. Dengan demikian, Bappenas berperan penting dalam menerjemahkan apa yang telah 

didiskusikan di meja perundingan untuk menjadi deliverables yang nyata di  lapangan yang benar‐

benar membawa manfaat bagi masyarakat. Peran ini juga didukung dan terkait erat dengan tupoksi 

Bappenas  yang  bertugas  mengkoordinasikan  berbagai  institusi  serta  merencanakan  kebijakan 

pembangunan  nasional  di  bidang  demokrasi  dan  masyarakat  sipil,  sehingga  pada  dasarnya 

Bappenas mampu memandang persoalan dengan lebih komprehensif. Ke depan, diharapkan peran 

Bappenas ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga kontribusi yang lebih bermakna 

dapat  disumbangkan  kepada  kemajuan  kerjasama  dalam  kerangka  Pokja  Demokrasi  dan 

Masyarakat Sipil khususnya dan Comprehensive Partnership RI – AS secara lebih umum.    
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