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Latar Belakang 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menerbitkan rencana 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta memasukkan Rancangan Undang-
Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam daftar Prolegnas RUU 
Prioritas 2012. DPR-RI menargetkan RUU KKG disahkan menjadi undang-undang 
sebelum masa kerja mereka berakhir pada pertengahan 2014. RUU Kesetaraan dan 
Keadilan Gender sejak diperkenalkan kepada masyarakat telah memicu berbagai 
respon antara mereka yang mendukung pengesahan RUU tersebut dan mereka yang 
menentang pengesahannya berdasarkan berbagai perspektif.  

Women Research Institute (WRI) mendukung inisiatif parlemen itu dengan 
mengadakan penelitian kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan memberi 
rekomendasi kebijakan yang memungkinkan secara politis bagi RUU KKG yang 
sedang dibahas di DPR-RI. Secara khusus, WRI memfokuskan penelitian ini pada 
aspek representasi politik perempuan. Penelitian ini dilakukan sejak Agustus 2012 
dan didukung oleh Program Representasi (ProRep) – Chemonics Int’l. – USAID. 

Sampai dengan hari ini sangat sedikit penelitian yang secara komprehensif memberi 
rekomendasi tentang penyusunan dan pembahasan RUU KKG di Indonesia, 
terutama dari sisi dampak terhadap perempuan dalam ranah kehidupan politik dan 
publik. Padahal, dalam memperkuat representasi politik perempuan, diperlukan 
sebuah kerja advokasi berbasis bukti (evidence-based advocation) dengan melibatkan 
kelompok-kelompok ekstraparlemen, yaitu organisasi masyarakat sipil dan partai 
politik. Karena itu, kiranya penting melihat representasi politik perempuan anggota 
DPR-RI dan kekuatan organisasi masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan-
kebijakan responsif gender—dalam konteks ini Rancangan Undang-Undang 
Kesetaraan dan Keadilan Gender. 

Melalui seminar publik ini, WRI ingin membagi hasil temuannya mengenai peran 
dan bentuk representasi anggota DPR-RI perempuan dan kebijakan kesetaraan 
gender. Berdasarkan temuan tersebut, WRI juga memberikan beberapa rekomendasi  
terhadap proses legislasi RUU KKG yang diharapkan dapat mendorong 
disahkannya RUU KKG. 
 
 



Tujuan 

1. Menyebarkan hasil penelitian kebijakan WRI dan temuan-temuannya 
mengenai peran dan bentuk representasi anggota DPR-RI perempuan dan 
kebijakan kesetaraan gender.  

2. Mendapatkan gambaran dan mempertemukan ide & gagasan dari 
masyarakat, masyarakat sipil dan anggota DPR-RI terhadap proses legislasi 
Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender. 

 
 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Seminar publik ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2014 di Grand Kemang 
Hotel, ruang Magzi Ballroom. Kegiatan ini mengalami keterlambatan setengah jam 
dikarenakan kondisi kemacetan menuju ke lokasi seminar. 
 
Peserta Seminar 
Terdapat 144 (125 perempuan dan 19 laki-laki) yang menjadi peserta umum dan 13 
(7 perempuan dan 6 laki-laki) peserta dari media yang menghadiri seminar ini. 
Berdasarkan 144 peserta tersebut, 21 orang berasal dari Pemerintah, 26 orang berasal 
dari Universitas atau Pusat Kajian Universitas, 6 orang berasal dari Partai Politik, 80 
orang berasal dari Non-govermental Organization, 8 orang berasal dari Funding 
Agency/Embassy, dan 3 orang berasal dari DPR-RI. 
 
Grafik 1. Sebaran Peserta Umum Seminar Publik 
 

 



Paparan Narasumber 
1. Edriana Noerdin (Direktur Penelitian Women Research Institute) 

Edriana memaparkan hasil penelitian kebijakan WRI mengenai representasi 
politik perempuan dan kaitannya dengan RUU KKG. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif yaitu survei dan metode kualitatif yaitu 
wawancara mendalam dan Focus Group Discussion. 
 
Dimulai dengan paparan data mengenai kebijakan-kebijakan responsif 
gender sebelumnya namun terdapat jarak antara kebijakan tersebut dan 
kesejahteraan perempuan. Misalnya pada alokasi anggaran responsif gender 
masih menjadi perdebatan di tiap satuan pemerintahan pusat dan daerah di 
Indonesia. 
 
Terkait kinerja anggota DPR-RI, sebanyak 45% responden menyatakan 
kurang terwakili dan 23% menyatakan merasa terwakili. Sementara itu, 67% 
responden merasa tidak pernah ada dialog dari anggota DPR-RI dengan 
konstituennya. Padahal harapan setelah Pemilu 2014 diharapkan angka ini 
meningkat sehingga DPR benar mewakili aspirasi masyarakat dengan 
membuka ruang aspirasi dan meningkatkan intensitas dialog dengan 
masyarakat. 
 
Terkait RUU KKG, sebanyak 67% responden tidak mengetahui dan 
memahami adanya RUU KKG yang sedang dibahas di DPR-RI. Juga 
pengetahuan tentang kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, 
sebanyak 41% tidak mengetahui keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut. 
Padahal masyarakat membutuhkan kebijakan atau UU yang mendorong 
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (54% menyatakan membutuhkan 
dan 21% menyatakan sangat membutuhkan). 
 

2. Sumarjati Arjoso (Anggota DPR-RI Komisi VIII Fraksi Gerindra, Ketua BAKN 
DPR-RI) 
Dimulai dengan paparan mengenai persentase representasi perempuan 
dalam pemilu legislatif, penting juga untuk melihat proses partisipasi politik 
perempuan. Misalnya dengan penempatan nomor urut yang sangat 
berpengaruh terhadap keterpilihan, hanya nomor 1 hingga 3 yang banyak 
terpilih.  
 
Representasi perempuan tidak hanya pada tataran legislatif, tetapi juga 
eksekutif dan legislatif. Dibutuhkan tidak hanya pendidikan atau gelar, tetapi 
juga bagaimana proses pembuatan kebijakan publik sehingga dapat 



berkontribusi dengan baik. Sebagian anggota DPR-RI periode 2009-2014ini 
kurang memiliki integritas dan kualitas yang baik sehingga tidak bekerja 
maksimal dalam proses pembuatan kebijakan. 
 
Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan 
gender di parlemen harus juga melibatkan partai politik. Misalnya dengan 
memberikan pendidikan kepada pemilih tentang pentingnya perspektif 
gender dan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan. Pendidikan 
politik ini melibatkan pengurus partai, caleg, masyarakat dan seluruh 
penyelenggara pemerintahan.  
 
Perlu juga dukungan publik terhadap legislasi RUU KKG agar kebijakan 
tersebut menjadi kebijakan yang memiliki daya ungkit mewujudkan 
kesetaraan gender. 
 
Penting untuk memperhatikan bagaimana cara menurunkan informasi dari 
seminar ini ke masyarakat, lakukan diseminasi yang lebih luas dan menjaring 
anggota DPD-RI, DPRD-RI Kabupaten dan Provinsi, serta pihak 
Kementerian/Lembaga mengenai pentingnya RUU KKG dan representasi 
politik perempuan. Kondisi DPR-RI yang sudah tidak kondusif lagi untuk 
melakukan tugasnya karena akan terdapat jeda reses yang cukup lama 
menjadi tantangan dalam proses legislasi RUU KKG. 

 
 

3. Soemintarsih Muntoro (Anggota DPR-RI Komisi VIII Fraksi Hanura) 
Merespon hasil survei WRI, temuan-temuan tersebut akan lebih baik jika 
sampel diperluas dan responden diperbanyak. 
 
Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) merupakan 
institusi intraparlemen yang mendukung terwujudnya RUU KKG. Walaupun 
kinerjanya belum optimal dikarenakan fragmentasi kekuatan partai politik, 
namun visinya sudah ada.  
 
Sementara tantangan yang ada di DPR-RI ialah seluruh perempuan anggota 
DPR-RI yang tersebar di 11 komisi tidak memiliki perspektif membela 
kepentingan perempuan. Sehingga tentunya ini berpengaruh kepada 
pertarungan alokasi anggaran responsif gender di tiap-tiap bidang kerjanya. 
 
Tantangan terhadap RUU KKG ialah adanya benturan sosial dan budaya 
terkait argumen agama di dalam RUU KKG. Keterbukaan dalam pembahasan 



RUU KKG menjadi usulan agar dapat dikawal bersama-sama oleh anggota 
KPP-RI yang tersebar di 11 komisi tersebut, dan tentunya bersama ormas 
perempuan. 
 

4. Ratna Batara Munti (Direktur Eksekutif LBH APIK dan Koordinator JKP3) 
Kita berharap di penghujung akhir masa jabatan parlemen ini (tahun 2014), 
kita melihat kembali bagaimana mereka memaksimalkan kerja-kerja anggota 
DPR. Sampai sekarang belum ada RUU yang dihasilkan yang pro-
perempuan. RUU KUHAP berkaitan dengan perlindungan perempuan 
sebagai korban, RUU KKG, RUU PRT. Kita berharap ini jadi agenda para 
caleg-caleg ke depan, seperti RUU Perkawinan, RUU Perkosaan, RUU 
Kekerasan seksual, dsb. 
 
Tantangan di awal legislasi RUU KKG ialah banyaknya versi draft yang 
beredar di masyarakat, pada saat itu DPR-RI juga mengaku belum 
mengeluarkan draft resmi. Namun respon yang muncul amat beragam, dan 
yang paling disoroti ialah isu definisi gender dan perkawinan. 
 
JKP3 berusaha mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan advokasi 
bersama ormas-ormas lintas agama seperti KOWANI, Aisyiyah, Fatayat NU, 
KWI, dll agar sosialisasi berjalan optimal. JKP3 berharap melalui seminar ini 
menjadi ajang sosialisasi dan mengawal bersama bagaimana RUU KKG ini 
disidangkan di DPR-RI dan mendesak agar disahkan segera sebelum masa 
tugas DPR-RI berakhir. 
 

5. Chusnul Mar’iyah (Dosen FISIP UI dan Presiden Direktur CEPP) 
Pentingnya penelitian kebijakan yang berperspektif gender, dalam hal ini 
yang telah dilakukan WRI tentang representas politik perempuan, sangat 
jarang dilakukan. Oleh karenanya sulit mencari referensi ilmiah yang sesuai 
dan masih dianggap sebagai asumsi-asumsi semata.  
 
Kebijakan responsif gender memiliki peran penting ketika terjadi 
diskriminasi gender. Faktor budaya dan struktur menjadi dua kunci utama 
terjadinya diskriminasi tersebut. Kebijakan responsif gender harus bisa 
menjawab permasalahan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, 
sementara juga harus tanggap terhadap struktur pemerintahan 
(desentralisasi) di Indonesia.  
 
Advokasi kebijakan ini harus dilakukan dengan tetap melakukan counter-
argument secara kritis terhadap diskriminasi gender yang terjadi, dan juga 



melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mendidik masyarakat dan 
mendesak DPR-RI serta partai politik. Terutama momentum 2014 ini menjadi 
bermakna jika masyarakat bisa dicerahkan dengan memberikan daftar partai 
atau politisi yang memperjuangkan isu gender. 
 

 
Tanggapan Peserta Seminar 
Dari 144 peserta, hanya 33 yang mengisi dan mengembalikan lembar tanggapan 
yang diberikan. Tanggapan-tanggapan diberikan oleh 15 orang berasal NGO, 10 
tidak memberikan nama dan keterangan institusinya, 5 orang berasal dari 
Universitas, 3 orang dari Pemerintah, 2 orang dari Partai Politik dan 1 orang dari 
Funding Agency. 
 
 

 
 
Tanggapan terhadap hasil penelitian kebijakan WRI dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
• Perlu pembedahan metodologi survei yang lebih dalam agar peserta memahami 

bahwa sampel ini sudah mewakili ke-33 provinsi yang telah disurvei. Menarik 
jika dapat mengategorikan berdasarkan jenis pekerjaan perempuan dan laki-laki 
dan lokasi (buruh/non buruh, desa/kota).  

• Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat, terutama karena 
isunya sangat spesifik terhadap perempuan. Penyajian seminar ini dianggap 
terstruktur dan komprehensif dari berbagai sudut pandang stakeholder terkait. 



• Sosialisasi dari penelitian ini harus dilakukan ke seluruh daerah di Indonesia, 
kepada perempuan dan laki-laki, melibatkan partai politik, juga generasi muda 
yang menjadi pemilih pemula. Libatkan tokoh-tokoh publik, seperti pimpinan 
partai politik, organisasi keagamaan, dll. 

• Perlu ada rekomendasi mengenai wewenang monitoring KKG berada di bawah 
koordinasi stakeholder tertentu. 
 

 


