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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK  REPUBLIK INDONESIA

 Pada kesempatan ini, kami mengucapkan puja-puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karusnia-Nya, 

kini telah terbit Modul Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif (Aleg). 

Atas kerjasama Deputi Kesetaraan Gender dengan Lembaga Kajian 

dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) dengan sega-

la usahanya secara konsepsional dan terencana telah menyelesaikan 

penyusunan Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legis-

latif terpilih pada Pemilu 2019. Modul ini memberikan panduan bagi 

perempuan dan anggota legislatif lain yang membutuhkan untuk mel-

aksanakan tugas dan fungsi anggota dewan guna melaksanakan aman-

ah rakyat.

 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklar-

asikan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development 

Goals/SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs 

dan sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 

2030. Hal ini memanggil kepedulian anggota legislatif pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota memiliki peran strategis terutama dalam mem-
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buat kebijakan legislasi, pengawasan dan budgeting yang mendukung 

terwujudnya Planet 50:50 gender equality tahun 2030. Berbagai kebi-

jakan tersebut dalam upayanya mewujudkan keadilan dan kesetaraan 

gender di berbagai bidang pembangunan.

 Pada kenyataannya di Indonesia masih terjadi kesenjangan 

gender. Di bidang politik, tampak pada hasil pemilu legislatif  tahun 

2014 menghasilkan keterwakilan perempuan 17,32%  Dewan Perwak-

ilan Rakyat (DPR), 25,76% Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16,15% 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 14,15% Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Perempuan di Eksekutif ta-

hun 2018: 23,5% Menteri, 2,94% Gubernur, 8,82% Wakil Gubernur, 

11,06 % Bupati/Walikota, 8,89 % Wakil Bupati/Wakil Walikota. Per-

empuan di Yudikatif dan Lembaga Negara lainnya: 10% Hakim Agung, 

Mahkamah Agung; 20% Komisi Pemberantasan Korupsi; 0% Komi-

si Yudisial; 14% Komisi Pemilihan Umum. Bagi perempuan Anggota 

Legislatif pusat,  provinsi maupun kabupaten/kota  dapat berperan ak-

tif  dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, seperti ke-

kerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan 

anak, kemiskinan dan keterbelakangan

 Pada era demokrasi dewasa ini, negara telah memberikan 

ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pem-

impin di berbagai posisi pengambilan keputusan baik di pemerinta-

han maupun kemasyarakatan. Agar perempuan memiliki kemampuan 

politik yang memadai, maka Kementerian PP-PA berupaya memfasili-

tasi untuk melakukan pendidikan politik bagi perempuan baik di desa 

maupun di perkotaan, baik perempuan yang terhimpun dalam lem-

baga masyarakat maupun perempuan kader partai politik. Bagi Per-

empuan di perdesaan disediakan modul sekaligus diberikan pelatihan 
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kepemimpinan perempuan perdesaan, perempuan di lembaga mas-

yarakat disediakan modul dan diberikan pelatihan politik kebangsaan 

perspektif gender; bagi perempuan tokoh politik dan masyarakat yang 

mumpuni disediakan modul dan diberikan pelatihan kepemimpinan 

perempuan potensial bakal calon kepala daerah;  perempuan kader 

partai politik disediakan modul dan diberikan pelatihan calon legis-

latif agar mampu meraih kursi dewan pada Pemilu 2019. Selain itu, 

Kementerian PP-PA menyediakan modul dan pelatihan penguatan 

partisipasi perempuan bela negara.

 Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif 

terpilih pada Pemilu 2019 dapat menjadi wahana pembelajaran poli-

tik guna meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas fung-

si legislasi, pengawasan dan budgeting yang responsif gender guna 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pem-

bangunan. Pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan 

Anggota Legislatif di pusat dan di berbagai daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas perempuan yang memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan serta 

penganggaran.  Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang turut aktif dalam penyusunan modul ini, semoga modul ini ber-

manfaat bagi perempuan anggota legislatif pusat dan daerah.

           Jakarta,      Desember 2018

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia

ttd

Yohana Susana Yembise
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 Puja dan puji syukur senantiasa kami persembahkan kepada 
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
cq Deputi Kesetaraan Gender dapat menyusun Modul Penguatan 
Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif (Aleg ). Penyusunan Modul 
ini adalah bagian dari upaya dan langkah strategis Deputi Kesetaraan 
Gender untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi anggota legis-
latif dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam 
menyiapkan dirinya menjadi anggota legislatif pusat dan daerah. 

 Pada pemilu legislatif 2019, semua partai politik di tingkat na-
sional, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki komitmen dalam 
pencalonan 30 persen perempuan di daftar calon Legislatif di setiap 
daerah pemilihan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan 
calon legislatif yang berdampak pada tingkat keterpilihan perempuan 
menjadi anggota legislatif, maka salah satu upaya Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat Modul Pen-
guatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Perempuan terpilih 
pada Pemilu 2019. Penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif 
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tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ke-
trampilan politik dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan dan 
penganggaran yang responsif pada keadilan secara inklusif.

 Modul pelatihan ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) Gen-
der dalam Parlemen; (2) Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Pers-
pektif Gender; (3) Parlemen dan Fungsi Pengawasan dalam Perspektif 
Gender; (4) Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender; 
(5) Pelatihan Komunikasi Politik dan Isu Perempuan dan Anak untuk 
Anggota DPR; (6) Kemitraan Parlemen Berspektif Gender; (7) Peran 
Legislatif dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola Pemerintahan un-
tuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 Modul tersebut dapat disusun atas kerjasama Deputi Kese-
taraan Gender dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat (LKPPM)  dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak ikut serta aktif dalam memberikan kontribusi 
pengetahuan dan pengalamannya yang dapat memperkaya pengeta-
huan dan perbendaharaan narasi dalam Modul Penguatan Kapasitas 
Perempuan Anggota Legislatif terpilih pada Pemilu 2019. Semoga 
modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perem-
puan anggota legislatif  dan pihak lain yang membutuhkannya. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal iba-
dah yang tulus bagi para pihak yang ikut serta aktif dalam penyusunan 
modul ini.  Terima Kasih.

Deputi Kesetaraan Gender,

ttd

Ir. Agustina Erni, M.Sc
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 SAMBUTAN

LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT (LKPPM)

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME 

atas limpahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulisan Modul 

Pembekalan untuk anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2019 ini 

dapat terselesaikan dengan lancar tanpa aral melintang yang berarti. 

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umatnya 

yang mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir nanti, Amien.

 Sebagai bagian dari proses pembuatan modul ini, kami ten-

tu merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia (KPPA RI) yang berinisiatif untuk mem-

buat modul pelatihan bagi anggota legislative perempuan hasil Pemi-

lu 2019 ini. Modul ini merupakan bagian penting dari peningkatan 

kualitas perempuan di bidang politik, khususnya mereka yang duduk 

sebagai Anggota Legislatif dari hasil Pemilu 2019 yang baru saja kita 

lalui bersama. 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, setengahnya 



xii xiii

adalah jumlah penduduk perempuan. Separuh jumlah penduduk In-

donesia ini menandakan bahwa pembangunan di Indonesia haruslah 

melibatkan perempuan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. 

Apabila pembangunan di Indonesia tidak melibatkan perempuan da-

lam seluruh tahapannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa pemban-

gunan tersebut dikatakan berhasil. 

 Faktanya, perempuan masih tertinggal di berbagai bidang 

pembangunan yang mempengaruhi produktivitas nasional. Ketert-

inggalan perempuan di berbagai bidang pembagunan terjadi merata 

di seluruh negara dari berbagai kawasan di dunia, yang mendorong 

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals/

SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs dan 

sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 

2030. Agenda kerja PBB tentang SDGs tersebut sebagai upaya mewu-

judkan keadilan dan kesetaraan gender di seluruh negara di dunia. 

 Berangkat dari kondisi diatas, keberadaan perempuan di 

lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 ini sangat strategis dalam beber-

apa hal. Pertama, sebagai bentuk dukungan moral dan teknis kepa-

da mereka kaum perempuan yang saat ini sedang duduk di lemba-

ga legislatif dalam rangka untuk terus mendarmabaktikan kiprahnya 

melalui jalaur politik di parlemen. Kedua, sebagai bentuk pengawalan 

dan pendampingan agar produk-produk kebijakan (legislasi, pen-

gawasan, dan penganggaran) yang dihasilkan oleh perempuan yang 

duduk di lembaga legislatif senantiasa dapat sinergis dengan program 

dan komitmen nasional dan global dalam angka mewujudkan planet 

50:50 gender equality pada tahun 2030. Ketiga, sebagai pengingat agar 

perempuan-perempuan yang duduk di lembaga legislatif hasil Pemi-
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lu 2019 ini senantiasa ingat dan komitmen pada pembangunan yang 

berkeadilan dan berkesetaraan gender.

  Akhirnya, kami dari LKPPM selaku lembaga yang konsen 

dan komitmen pada program-program pemberdayaan, partisipasi 

dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan mengucapkan teri-

ma kasih kepada KPPA RI karena dilibatkan dan menjadi bagian dari 

pembuatan Modul Pelatihan untuk perempuan anggota legislatif hasil 

Pemilu 2019 ini. Semoga, ikhtiarkan dan kerja keras semua pihak yang 

terlibat dalam pembuatan modul ini senantiasa mendapatkan barokah 

dari Tuhan YME atas dedikasi sumbangsihnya. Amien 

Wassalamu’alaikum Salam Wr. Wb

             Jakarta, 5 Desember 2018 

ttd

Ahmad Rouf 
Direktur Eksekutif LKKPM
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MODUL 5

MODUL PELATIHAN KOMUNIKASI POLITIK ISU 
PEREMPUAN DAN ANAK
UNTUK ANGGOTA DPR

PENDAHULUAN

 Untuk Meningkatkan kemampuan komunikasi politik 
anggota DPR, khususnya terkait dengan isu perempuan dan 
anak, disusun modul pelatihan komunikasi politik. Modul 
pelatihan ini mencakup materi sebagai berikut:

1. Pengantar Tentang Komunikasi Politik

2. Pelatihan Menyampaikan Pidato Resmi

3. Pelatihan Memimpin Rapat/Sidang 

4. Pelatihan Menjadi Pembicara Talkshow Televisi

5. Pelatihan Menghadapi Wawancara Doorstop

6. Pelatihan Menyusun Press Release 

7. Pelatihan Menyelenggarakan Konferensi Pers 

8. Pelatihan Menyusun Hak Jawab

9. Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers

10. Kiat Berkomunikasi Melalui Media Sosial

11.	 Pelatihan	Mengidentifikasi	Acara	Televisi	Tidak	Ramah	
Anak

12.	 Pelatihan	Mengidentifikasi	Acara	Televisi	Yang	Meren-
dahkan Martabat Perempuan

13. 20 Kiat Media Relations, Meningkatkan Kemampuan 
Komunikasi	Anggota	DPR.



4 5



4 5

1.  PENGANTAR KOMUNIKASI POLITIK

1. Ruang Lingkup

 Komunikasi politik adalah salah-satu disiplin yang 
berkembang pesat dalam ranah ilmu komunikasi dewasa ini. 
Untuk memahami ruang-lingkup komunikasi politik, kita 
mesti bertolak dari pengertian dasar tentang komunikasi. Ko-
munikasi adalah proses transmisi pesan, informasi atau sim-
bol dari satu pihak ke pihak lain, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung, menggunakan sarana media atau tidak. 
Komunikasi dicirikan dengan adanya pihak yang menjadi ko-
munikator dan komunikan, adanya umpan-balik (feed-back), 
adanya interaktivitas, dan penggunaan medium atau sarana 
komunikasi.

 Bertolak dari pengertian dasar di atas, komunikasi poli-
tik kemudian dapat diartikan sebagai proses berkomunikasi 
yang	memiliki	tujuan	atau	dampak	politis.	Apakah	tujuan	poli-
tis yang dimaksud di sini? Mempengaruhi opini, perilaku atau 
keputusan masyarakat terkait dengan isu-isu kekuasaan atau 
isu publik. Katakanlah mempengaruhi masyarakat agar memi-
lih seseorang untuk menduduki jabatan politis tertentu, untuk 
menjadi wakil rakyat atau agar mendukung atau menolak kebi-
jakan atau peraturan tertentu. Dari sisi lain, komunikasi poli-
tik dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang memiliki 
akibat-akibat politis untuk orang banyak, terkait dengan proses 
suksesi kekuasaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, le-
gitimasi atau delegitimasi atas jabatan atau keputusan politik.

 Komunikasi politik dalam pengertian ini mencakup 
proses komunikasi massa (merujuk pada peran media massa), 
komunikasi publik, komunikasi kelompok, bahkan komunika-
si antar-orang yang sedemikian rupa membentuk “bauran” 
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komunikasi dengan dampak-dampak yang bersifat politis bagi 
masyarakat. Di sini, kita dapat mengetahui lingkup komunika-
si politik: komunikasi pemerintah dan masyarakat terkait den-
gan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan publik; komunika-
si antara eksekutif, legislatif dan yudikatif; komunikasi antar 
partai politik; komunikasi antar elit politik; komunikasi antara 
elit politik dengan masyarakat; wacana media massa tentang 
isu-isu publik atau politik. 

2. Fungsi Komunikasi Politik

q Sarana interaksi dan negosiasi antar unsur atau multi-
stakeholder: eksekutif, legislatif, yudikatif, ormas, asos-
iasi profesi, asosiasi pengusaha dan lain-lain.

q Sarana penyampaian informasi kepada masyarakat ten-
tang apa yang sedang terjadi dalam proses penyeleng-
garaan kekuasaan di semua lini dan semua level kekua-
saan (eksekutif, yudikatif, legislatif).

q Sarana komunikasi dan negosiasi antar elit politik un-
tuk mencapai kesepahaman dan pengertian tentang 
isu-isu publik.

q Sarana untuk menggali aspirasi masyarakat tentang se-
gi-segi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik.

q Terkait dengan fungsi media massa, komunikasi politik 
berfungsi memberikan sarana bagi masyarakat untuk 
melakukan pengawasan dan kritik atas jalannya penye-
lenggaraan kekuasaan.

q Sarana pendidikan politik untuk masyarakat.
q Sarana advokasi bagi kebijakan publik.
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3. Unsur Komunikasi Politik

 Proses komunikasi politik memiliki unsur sebagai berikut:

i.     Komunikator 

 Individu, kelompok atau institusi yang berbicara, 
mengirim atau  menyampaikan pesan. Komunikator memiliki 
peran kunci dalam proses komunikasi politik karena mereka-
lah yang membuka dan mengarahkan pembicaraan. Merekal-
ah yang memiliki gagasan, masalah atau wacana yang sengaja 
dilontarkan untuk didiskusikan pada level komunikasi antar 
orang, komunikasi publik, komunikasi kelompok maupun 
komunikasi massa. Komunikator dalam proses komunikasi 
politik dapat berupa institusi formal pemerintahan, partai 
politik, elit politik, pengamat atau pakar, unsur masyarakat 
dan lain-lain.

ii.    Komunikan 

 Orang, lembaga atau pihak yang menerima pesan atau 
informasi. Komunikan di sini dapat lawan bicara (dalam ko-
munikasi antar orang), partisipan (dalam komunikasi kelom-
pok) atau khalayak (dalam komunikasi publik atau komunika-
si massa). Komunikasi yang ideal mengandaikan terjadinya 
proses perpindahan posisi secara dinamis antara komunikator 
dan komunikan. Komunikan memberi respon atas pesan yang 
disampaikan komunikator, sebaliknya komunikator kemudian 
memposisikan diri sebagai pendengar atau penerima pesan 
komunikan dalam wujud umpan balik.

iii.    Pesan Komunikasi 
 Pesan dapat berupa informasi, data, wacana yang dis-
ampaikan atau dipertukarkan dalam proses komunikasi. Pe-
san dapat berupa pesan tertulis, lisan atau simbolik.
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iv.    Media 
 Segala bentuk teknologi atau sarana yang mempermu-
dah proses komunikasi antar manusia. Media di sini merujuk 
pada sarana teknis-teknologis seperti telephon, telegram atau 
pengeras suara, dapat pula merujuk pada posisi media mas-
sa seperti televisi, surat kabar, radio, media jurnalistik online 
atau media sosial dalam konteks kekinian. 

v.     Konteks dan Tema
 Setiap kegiatan komunikasi politik selalu memiliki kon-
teks yang jelas atau tema yang spesifik. Dengan kata lain, pros-
es komunikasi politik selalu merujuk pada tujuan atau target 
tertentu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi. 

vi.    Efek Komunikasi 
 Komunikasi politik dijalankan untuk menghasilkan efek 
tertentu. Efek yang dimaksud misalnya saja saling pengertian 
atau saling pemahaman antar pihak-pihak, perubahan opini 
atau persepsi lawan bicara atau khalayak tentang suatu yang 
bersifat aktual dan penting, dapat juga berupa pemahaman 
yang lebih baik tentang suatu hal. 

vii.    Gangguan

 Efektivitas pencapaian tujuan komunikasi sering ter-
ganggu oleh munculnya gangguan komunikasi. Gangguan ko-
munikasi dapat berupa gangguan teknis, misalnya saja siny-
al yang buruk ketika berkomunikasi lewat telepon, telephon 
pintar tiba-tiba mati karena kehabisan listrik, atau bisa juga 
kecelakaan lalu-lintas membuat surat kabar terlambat sampai 
ke rumah pelanggan.

 Hambatan komunikasi dapat juga berupa hambatan 
semantik. Perbedaan bahasa dapat menggangu efektivitas 
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komunikasi antara dua orang. Demikian juga perbedaan nilai 
dan budaya, dapat menghambat proses komunikasi. Misalnya 
saja,	perlu	ada	empati	yang	cukup	ketika	orang	dari	Yogyakarta	
yang “halus” bertemu dengan orang Surabaya yang lebih egaliter. 
Kata	umpatan	yang	kasar	menurut	orang	Yogyakarta	bisa	jadi	
dianggap sebagai ujaran yang biasa dan akrab dalam konteks 
pergaulan sehari-hari orang Surabaya.
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2. PELATIHAN MENYAMPAIKAN PIDATO DA-
LAM PERTEMUAN RESMI

Modul ini berisi penjelasan tentang ma-
teri, alur dan kebutuhan pelatihan ber-
pidato	 dalam	 acara	 resmi	 untuk	 Anggota	
DPR 

•	 Menyiapkan	anggota	DPR	untuk	men-
yampaikan pidato pada acara resmi.

•	 Mengasah	teknik	berbicara	di	depan	pub-
lik (public speaking) untuk anggota DPR.

•	 Mengasah	 kemampuan	 berpidato	 tanpa	
teks.

Peserta memiliki pemahaman dan keteram-
pilan tentang bagaimana berpidato di depan 
publik atau pada acara resmi.

Pada akhir pelatihan, peserta pelatihan di-
harapkan:

1. Mampu menyiapkan dan menyampai-
kan pidato pada acara resmi.

2. Menguasai teknik berbicara di depan 
publik (public speaking).

3. Mampu berpidato tanpa teks.

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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m WAKTU : 150 Menit

m KOMPETENSI UTAMA 

 Peserta memiliki pemahaman dan keterampilan 
tentang bagaimana berpidato di depan publik atau pada 
acara resmi.

m KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Mampu menyiapkan dan menyampaikan pidato 
pada acara resmi.

2. Menguasai teknik berbicara di depan publik (public 
speaking).

3. Mampu berpidato tanpa teks.

m METODE

1. Studi Kasus
2. Simulasi situasi
3. Diskusi 

m KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Set-up rapat dengar-pendapat tingkat Komisi di 
DPR.

2. Pemeran atlet
3. Pemeran wartawan di balkon ruang pers.
4. Pemeran anggota DPR.
5. Peralatan teknis: penerangan dan pengeras suara.

m ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelas-
kan tujuan pelatihan dan kompetensi dasar yang 
hendak dibangun melalui pelatihan.
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2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya membangun kemampuan berkomu-
nikasi politik untuk memperjuangkan isu perem-
puan dan anak-anak untuk anggota DPR, khusus-
nya anggota DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya pemahaman dan keterampilan tentang 
berpidato di depan publik atau pada acara resmi.

4. Fasilitator membahas kiat-kiat menyampaikan 
pidato resmi.

5. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi 
kasus.

6. Fasilitator meminta peserta untuk memberi 
tanggapan.

7. Peserta menyusun pidato berdasarkan studi kasus 
dan kiat di atas.

8. Dilakukan simulasi sidang resmi paripurna DPR.
9. Peserta membacakan pidato masing-masing.
10. Pidato masing-masing peserta di evaluasi bersa-

ma-sama.
11. Fasilitator menutup pelatihan dengan evaluasi atau 

kesimpulan. 
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STUDI KASUS :
6 Atlet Perempuan Indonesia Peraih Medali 

Emas Asian Games
 Berkunjung ke DPR

 Perhelatan	Asian	Games	2018	telah	usai.	Indonesia	me-
raih sukses besar, baik dalam penyelenggaraan maupun presta-
si. Dengan raihan medali 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu, 
Indonesia menempatkan diri pada urutan ke empat dari  45 ne-
gara	peserta	Asian	Games.	Raihan	medali	kejuaraan	itu	meru-
pakan sejarah baru bagi Indonesia. Belum pernah prestasi In-
donesia sesukses itu. Target pemerintah sendiri hanya 16 emas. 
Sukses prestasi juga dilengkapi dengan sukses penyelengga-
raan. Meskipun banyak masalah dan banyak kekhawatiran pada 
persiapannya,	secara	umum	penyelenggaraan	Asian	Games	ber-
jalan lancar. Pesta pembukaan yang spektakuler, antusiasme 
warga Jakarta dan Palembang yang luar biasa, keramahan para 
volunteer, fasilitas pertandingan bertarah internasional, geg-
ap-gempita penonton, serta kuliner yang sesuai dengan selera 
Asia	pada	umumnya	telah	menimbulkan	kesan	mendalam	bagi	
para peserta dari berbagai negara.  Kelemahan yang ada tertut-
upi oleh kisah-kisah sukses tersebut.

 Satu hal yang patut digarisbawahi dalam sukses penye-
lenggaraan	 Asian	 Games	 ini	 adalah	 peran	 atlet	 perempuan.	
Atlet	 perempuan	 sangat	 menonjol	 dalam	 daftar	 atlet	 peraih	
medali emas, perak maupun perunggu. Peraih medali emas 
pertama adalah Defia Rosmaniar (atlet Taekwondo). Lalu ada 
atlet perempuan peraih medali emas yang lain seperti Lind-
swell	 Kwok	 (atlet	 wushu),	 Tiara	 Andini	 Prastika	 (atelt	 sepe-
da	 gunung),	Aries	 susanti	Rahayu	 (atlet	 panjat	 tebing),	Ald-
ila Sutjiadi (atlet tenis lapangan). Selain mereka, masih ada 
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banyak lagi atlet perempuan yang berprestasi dalam berbagai 
cabang pertandingan.

 Sebagai apresiasi atas peran dan prestasi atlet per-
empuan itu, DPR RI mengundang 6 atlet perempuan peraih 
medali emas sebagai tersebut di atas untuk melakukan rapat 
dengar-pendapat dengan DPR. DPR secara khusus akan men-
yampaikan penghargaan dan hadiah kepada mereka sebagai 
perwakilan	 dari	 seluruh	 atlet	 perempuan	 berprestasi	 di	 Asian	
Games	2018.	selain	memberi	penghargaan	atas	prestasi	di	Asian	
Games, pertemuan ini juga untuk mengumpulkan masukan dan 
aspirasi atlet dalam rangka proyeksi Indonesia pada Olimpiade 
2020 di Jepang. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait 
dengan	 Pelatnas?	 Apa	 yang	 perlu	 ditingkatkan?	 Program	 apa	
yang perlu dirancang dan dijalankan sesegera mungkin? 

	 sebagai	 anggota	 DPR,	 Anda	 ditugaskan	 untuk	 mem-
berikan kata sambutan dalam acara tersebut. Sambutan ini 
dapat diisi dengan apresiasi atau penghargaan, harapan, kri-
tik atau dorongan moral. Waktu untuk memberikan sambutan 
adalah 20 menit. 

KIAT MENYAMPAIKAN PIDATO

n Pahami kekuatan dan keterbatasan anda 
n Persiapkan diri dengan baik
n Penguasaan materi dan penguasaan lapangan
n Penampilan diri yang memadai dan sewajarnya
n Mengetahui siapa lawan bicara atau khayalak yang 

dihadapi
n	 Yakin	dengan	pengalaman	dan	pengetahuan	diri	sendiri

n Tidak menganggap rendah atau tinggi lawan bicara

3. PELATIHAN MEMIMPIN RAPAT/SIDANG
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q WAKTU : 240 Menit

Modul ini berisi penjelasan tentang ma-
teri, alur dan kebutuhan pelatihan mem-
impin	 rapat/pertemuan	 untuk	 Anggota	
DPR 

•	 Mengasah	kemampuan	komunikasi	or-
ganisasi	para	Anggota	DPR

•	 Mengasah	 kemampuan	 komunikasi	
kelompok	para	Anggota	DPR.

•	 Meningkatkan	kemampuan	anggota	DPR	
dalam memimpin rapat resmi.

Peserta mendapatkan pemahaman dan ke-
mampuan komunikasi kelompok dan ko-
munikasi organisasi, terutama sekali dalam 
konteks memimpin rapat atau sidang resmi 
di DPR

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

1. Mampu berkomunikasi organisasi da-
lam lingkup kinerja DPR

2. Mampu berkomunikasi kelompok da-
lam lingkup fraksi atau komisi DPR

3. Mampu memimpin rapat resmi.

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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q KOMPETENSI UTAMA	

 Peserta mendapatkan pemahaman dan kemampuan ko-
munikasi kelompok dan komunikasi organisasi, terutama se-
kali dalam konteks memimpin rapat atau sidang resmi di DPR.

q KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Mampu berkomunikasi organisasi dalam lingkup kin-
erja DPR

2. Mampu berkomunikasi kelompok dalam lingkup 
fraksi atau komisi DPR

3. Mampu memimpin rapat resmi.

q METODE

1. Studi Kasus
2. Simulasi situasi
3. Diskusi 

q KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Set-up sidang komisi DPR
2. Pemeran anggota DPR yang hadir dalam sidang.
3. Pemeran perwakilan media televisi, KPI, masyarakat 

dan pemerintah.
4. Pemeran pers/wartawan di Balkon.

q ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 
tujuan pelatihan dan kompetensi yang ingin diban-
gun dalam pelatihan. 

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya membangun kemampuan berkomunikasi poli-
tik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak-
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anak untuk anggota DPR, khususnya anggota DPR 
perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya pemahaman dan keterampilan komu-
nikasi kelompok dan komunikasi organisasi untuk 
Anggota	DPR.

4. Fasilitator membahas kiat memimpin rapat
5. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi 

kasus.
6. Fasilitator meminta peserta untuk memberi 

tanggapan.
7. Dilakukan simulasi rapat fraksi/komisi DPR.
8. Peserta secara bergantian memerankan posisi 

pimpinan rapat
9. Peserta secara bergantian memerankan posisi peserta 

rapat
10. Fasilitator memimpin sesi evaluasi

11. Fasilitator menutup pelatiahn dengan kesimpulan. 



20 21



20 21

STUDI KASUS :

Eksploitasi Perempuan di Televisi Indonesia

 Televisi memang merupakan media hiburan yang sudah 
sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Media televisi juga 
merupakan ruang-publik utama bagi masyarakat, pemerintah 
dan elit untuk memperbincangkan masalah-masalah bersa-
ma. namun, media televisi juga bersifat eksploitatif kepada 
kelompok tertentu. Misalnya saja, begitu banyak ditemukan 
acara televisi (sinetron, kuis, reality show, variety show) yang 
mengeksploitasi kedudukan perempuan. Tayangan-tayangan 
tersebut lebih mengeksploitasi tubuh perempuan dan tidak 
menampilkan kepribadian atau keluhuran perempuan. Di da-
lam tayangan tersebut, perempuan ditempatkan sebagai obyek 
yang dieksploitasi untuk meraih perhatian pemirsa, bukan se-
bagai individu-individu yang berkepribadian. 

 Mengapa ini terjadi?  Salah-satu penjelasannya karena 
media televisi terlalu berorientasi bisnis.  Media televisi ter-
lalu mementingkan rating dan share, dan untuk itu digenjot 
produksi acara-acara yang menghasilkan rating tinggi tanpa 
memperhatikan	 benar	 masalah	 kualitas	 dan	 dampak.	 Yang	
kurang diperhatikan di sini adalah bahwa televisi juga ber-
fungsi mendidik dan mencerahkan masyarakat. Bahwa televisi 
juga mesti ramah perempuan, ramah anak dan ramah keluar-
ga. Tayangan-tayangan yang mengeksploitasi perempuan jelas 
mengabaikan aspek perlindungan terhadap perempuan, kare-
na televisi kini bukan hanya memiliki fungsi sebagai hiburan 
semata, tetapi juga memiliki fungsi pendidikan publik. 
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 Penjelasan berikutnya, media televisi kita secara kes-
eluruhan memperlihatkan perspektif laki-laki yang melihat 
perempuan hanya sebagai tubuh yang seksual atau sensual. 
Layar televisi sangat maskulin dalam pengertian yang nega-
tif: melihat perempuan sebagai obyek atau tontonan dari 
sudut-pandang laki-laki.

 Penjelasan lain, sanksi terhadap siaran televisi yang 
bermuatan seksualitas dan eksploitatif terhadap perempuan 
dinilai masih kurang tegas. Selama ini yang kita lihat sanksi 
yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih 
sering hanya sebatas teguran dan peringatan saja. Menurut 
seorang peneliti, KPI hanya terfokus pada tayangan-tayangan 
yang bersifat visual saja. Misalnya, eksploitasi tubuh perem-
puan menjadi hal yang sangat diperhatikan, padahal bentuk 
eksploitasi pada perempuan tidak hanya bersifat visual saja, 
tetapi juga pada lirik lagu, naskah, kata-kata dan peristiwa. 

 Dalam konteks inilah DPR melaksanakan sidang den-
gar-pendapat yang menghadirkan multi-stakeholders: indus-
tri televisi, KPI, masyarakat dan pemerintah untuk membahas 
persoalan eksploitasi perempuan di layar televisi. Sidang den-
gar-pendapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan, 
mencari jalan penyelesaian dan menuntut tanggung-jawab 
semua pihak atas jalan penyelesaian ini. Forum dengar-pendap-
at juga diikuti oleh semua fraksi di DPR. Sidang dengar-pen-
dapat juga terbuka untuk para wartawan yang hadir di balkon.

 Sebagai anggota DPR yang konsen terhadap isu per-
lindungan	perempuan,	Anda	diminta	untuk	memimpin	sidang	
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dengar-pendapat ini. Tugas anda adalah: membuka sidang se-
cara resmi, memberi sambutan selamat datang kepada tamu, 
memberi sambutan pengantar sidang, mempersilahkan tamu 
(perwakilan media televisi, KPI, masyarakat dan pemerin-
tah) untuk secara bergiliran memberikan pandangan/aspirasi, 
mempersilahkan perwakilan-perwakilan fraksi memberikan 
tanggapan, memoderatori proses diskusi, memimpin peru-
musan		kesimpulan	dan	menutup	sidang.	Tantangan	Anda	se-
bagai pemimpin sidang adalah mengatur waktu yang terbatas 
dengan sedemikian banyak orang yang mesti berbicara.

KIAT MEMIMPIN RAPAT 

v Persiapkan diri dengan baik

v Pahami materi rapat 

v Datanglah sebelum rapat dimulai untuk orientasi

v Penampilan diri sewajarnya

v Mengetahui siapa lawan bicara/mitra kerja

v Tidak menganggap rendah atau tinggi lawan bicara

v Saya bukan orang baru!

v Mampu menemukan poin-poin penting dari dari diskusi.

v Menyampaikan pandangan/sikap secara proporsional

v Tidak menyerang secara frontal orang lain/ Selalu ada 
respek 
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4. PELATIHAN MENGHADAPI WAWANCARA 
DOORSTOP 

Modul ini berisi penjelasan tentang ma-
teri, alur dan kebutuhan pelatihan meng-
hadapi wawancara doorstop untuk ang-
gota DPR. 

•	 Melatih	Anggota	DPR	untuk	menghada-
pi pertanyaan kritis wartawan.

•	 Menyiapkan	mental	Anggota	DPR	untuk	
menghadapi wawancara doorstop.

•	 Memberikan	 kiat-kiat	 menghadapi	
wawancara pers.

Peserta mendapatkan pemahaman tentang 
prinsip-prinsip wawancara dengan pers, 
terutama	 sekali	 dalam	 konteks	 spesifik	
wawancara doorstop.

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

1. Menguasai kiat-kiat menghadapi per-
tanyaan kritis wartawan

2. Memahami esensi wawancara doorstop 
dan bagaimana menghadapinya 

3. Memiliki kesiapan mental menghadapi 
wawancara doorstop

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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u WAKTU : 180 Menit

u KOMPETENSI UTAMA 

 Peserta mendapatkan pemahaman tentang prin-
sip-prinsip wawancara dengan pers, terutama sekali dalam 
konteks spesifik wawancara doorstop. 

u KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Menguasai kiat-kiat menghadapi pertanyaan kritis 
wartawan

2. Memahami esensi wawancara doorstop dan mengeta-
hui bagaimana menghadapinya 

3. Memiliki kesiapan mental menghadapi wawancara 
doorstop

u METODE

1. Studi Kasus
2. Simulasi situasi
3. Diskusi 

u KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Reporter
2. Kameramen 
3. Pemeran Reporter (untuk membentuk kerumunan)
4. Pemeran Kameramen (untuk membentuk kerumu-

nan)
5. Kamera
6. Mikrophone

u ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 
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tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan dibangun 
melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya membangun kemampuan berkomunikasi poli-
tik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak-
anak untuk anggota DPR, khususnya anggota DPR 
perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya kemampuan dalam menghadapi wawancara 
media, khususnya wawancara doorstop.

4. Fasilitator membacakan kiat-kiat menghadapi wawan-
cara doorstop.

5. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi kasus.
6. Dilakukan simulasi wawancara doorstop.
7.	 Peserta	secara	bergantian	memerankan	Anggota	DPR	

yang sedang menghadapi wawancara doorstop.
8. Fasilitator memberikan evaluasi atas penampilan 

masing-masing peserta

9. Fasilitator menutup pelatihan dengan kesimpulan.
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STUDI KASUS

Anak-Anak Korban Gempa Di Lombok 

Membutuhkan Perhatian Khusus

 Anak-anak	yang	menjadi	korban	gempa-bumi	di	Lom-
bok dan sekitarnya membutuhkan perhatian khusus dari pe-
merintah. Mereka banyak yang tidak bisa masuk sekolah kare-
na sekolahnya rusak, mengalami cidera ringan hingga parah, 
kehilangan orang-tua atau sanak-saudara, mengalami gang-
guan kesehatan dan ketakutan karena menyaksikan rentetan 
gempa. Perlu langkah-langkah khusus untuk menangani kes-
ehatan fisik dan psikis mereka. Perlu trauma-healing untuk 
menyembuhkan trauma mereka. Bantuan dalam wujud pen-
didikan, pendampingan, hiburan, kesehatan sangat diperlu-
kan, selain bantuan makanan dan tempat tinggal.

 Perlu langkah-langkah cepat-darurat untuk menangani 
hal tersebut. Juga diperlukan koordinasi yang baik antara un-
sur pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, DPR, 
pemerintah daerah dan lain-lain. Di saat yang sama, perlu ke-
hati-hatian yang lebih karena bencana terjadi di tahun poli-
tik, menjelang Pilpres 2019. Perlu diantisipasi dan dihindari 
benar pemberian bantuan dan rehabilitasi pasca bencana ber-
kelindan dengan agenda-agenda politik penggalangan opini 
publik atau penggalangan dukungan yang bersifat politis.

	 sebagai	 anggota	 DPR,	 Anda	 baru	 saja	menghadiri	 dan	
mengikuti sidang yang membahas masalah di atas di DPR. Seu-
sai	sidang,	Anda	dihadang	para	wartawan	yang	melakukan	lipu-
tan	dan	ingin	mewawancarai	Anda.	Maka	terjadilah	wawancara	
doorstop	antara	Anda	sebagai	narasumber	dan	para	wartawan	
tentang isu rehabilitasi pasca bencana Lombok, khususnya ten-
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tang	 penanganan	 anak-anak	 korban	 bencana	 tersebut.	 Anda	
diharapkan dapat memberikan pandangan tentang bagaimana 
semestinya penanganan anak-anak korban bencana Lombok 
dilaksanakan secara segera oleh berbagai pihak.

KIAT MENGHADAPI WAWANCARA DOORSTOP

v Jangan panik
v Jangan “silau” kamera
v Jawab secara proporsional (tidak semua pertanyaan 

mesti dijawab)
v Jawab sesuai dengan bidang/kompetensi anda
v Jangan terpancing/terprovokasi (marah, menghina 

wartawan, melakukan kekerasan)
v Rekam wawancara yang terjadi.
v Buat kesepakatan bagian mana yang hendak dikutip
v Data kuantitatif tidak cukup dibacakan, berikan 

salinannya ke wartawan.
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5. PELATIHAN MENJADI PEMBICARA TALK-
SHOW TELEVISI

Modul ini berisi penjelasan tentang ma-
teri, alur dan kebutuhan pelatihan men-
jadi pembicara talkshow televisi untuk 
Anggota	DPR.	

•	 Melatih	 Anggota	 DPR	 untuk	 menjadi	
pembicara dalam acara talkshow tele-
visi.

•	 Membiasakan	 anggota	 DPR	 dengan	
setting talkshow televisi: waktu terba-
tas, pernyataan singkat-padat, berbagi 
waktu dengan pembicara lain dst.

•	 Memberikan	 kiat-kiat	 menjadi	 pem-
bicara talkshow televisi.

Peserta mendapatkan pemahaman ten-
tang prinsip-prinsip talkshow televisi dan 
bagaimana semestinya pembicara talk-
show mempersiapkan diri.

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

1. Memahami prinsip-prinsip talkshow 
televisi.

2. Menguasai kiat-kiat menjadi pem-
bicara talkshow televisi. 

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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3. Mampu menyesuaikan diri dengan 
setting talkshow televisi: waktu terba-
tas, pernyataan singkat-padat, berba-
gi waktu dengan pembicara lain dst.
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u WAKTU : 240 Menit

u KOMPETENSI UTAMA 
 Peserta mendapatkan pemahaman tentang prin-
sip-prinsip talkshow televisi dan bagaimana semestinya pem-
bicara talkshow mempersiapkan diri.

u KOMPETENSI PENDUKUNG 
1. Memahami prinsip-prinsip talkshow televisi.
2. Menguasai kiat-kiat menjadi pembicara talkshow tel-

evisi.
3. Mampu menyesuaikan diri dengan setting talkshow 

televisi: waktu terbatas, pernyataan singkat-padat, 
berbagi waktu dengan pembicara lain dst.

u METODE
1. Studi Kasus
2. Simulasi Situasi
3. Diskusi 

u KEBUTUHAN PELATIHAN
1. Set up (sederhana) studio televisi 
2. Pewawancara
3. Pemeran aktivis LSM Perempuan.
4. Pemeran aktivis ICW
5. Daftar pertanyaan
6. Kameraman

u ALUR FASILITASI
1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 

tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan diban-
gun melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-



34 35

ingnya membangun kemampuan berkomunikasi 
politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan 
anak-anak untuk anggota DPR, khususnya anggota 
DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya	kemampuan	dalam	Anggota	DPR	untuk	men-
jadi narasumber talkshow televisi yang komunikatif 
dan efektif.

4. Fasilitator membahas kiat-kiat menjadi narasumber 
talkshow televisi.

5. Fasilitator membacakan studi kasus.
6. Dilakukan simulasi talkshow televisi.
7. Peserta secara bergantian atau bersamaan memer-

ankan	Anggota	DPR	yang	sedang	menjadi	narasum-
ber talkshow.

8. Fasilitator memberikan evaluasi atas penampilan 
masing-masing peserta

9. Fasilitator menutup pelatihan dengan kesimpulan.
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STUDI KASUS

KPK Ringkus Perempuan Anggota DPR Saat Pesta 
di Rumah Seorang Menteri

 Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
menangkap perempuan anggota DPR berinisial  ES di Jakar-
ta. ES ditangkap di rumah dinas seorang menteri yang tengah 
menggelar acara ulang tahun. ES ditangkap terkait dengan 
dugaan suap pada sebuah proyek Pembangkit Listrik di Pu-
lau Sumatera. ES diduga kuat berperan aktif dalam memban-
tu memuluskan proses tender proyek tersebut. ES dikabarkan 
dijanjikan akan menerima sejumlah uang dari peserta tender 
jika berhasil membantu melancarkan proses tersebut.

 Ini bukan yang pertama kali ada anggota DPR peremp-
uan tertangkap karena kasus korupsi. Dalam hal korupsi, tern-
yata tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Fakta ini 
menimbulkan kekecewaan masyarakat yang berharap bahwa 
anggota DPR perempuan lebih tahan-banting dan bermental 
baja dalam menghadapi korupsi. Kontroversi tentang anggota 
DPR perempuan yang terlibat korupsi pun mengemuka di 
ruang perbincangan publik.

 Stasiun televisi X mengundang anda sebagai anggota 
DPR untuk menjadi salah-satu pembicara dalam talkshow 
bertajuk “DPR, Perempuan dan Korupsi”. Dalam talkshow ini, 
akan dikupas mengapa anggota DPR perempuan terjebak da-
lam skandal korupsi? Pembicara diharapkan menyampaikan 
pemikiran atau tanggapannya tentang korupsi yang menim-
pa	 Es?	 Ada	 apa	 dengan	 anggota	 DPR	 perempuan?	Mengapa	
mereka	 terlibat	 korupsi?	 Dan	 seterusnya.	 Anda	 diharapkan	
memberikan pemikiran atau tanggapan dengan bertolak dari 
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perspektif perempuan. Pembicara dalam talkshow ini tiga 
orang: anggota DPR, aktivis LSM Perempuan dan aktivis ICW.

KIAT MENJADI PEMBICARA 
TALKSHOW TELEVISI

v	 Pahami topik bahasan
v	 Siapkan pandangan/opini yang akan disampaikan
v	 Kenali pembicara yang lain
v	 Kenali audience dari talkshow atau televisi bersangkutan
v	 Datanglah sebelum acara dimulai (orientasi tempat 

penting)
v	 Sempatkan berdiskusi dengan produser dan presenter 

sebelum acara dimulai
v	 Rileks (Jangan panik atau tegang)
v	 Berpakaian yang rapi, tapi tidak terlalu formal
v	 Langsung pada pokok persoalan (jangan bertele-tele, 

waktu terbatas)
v	 Sampaikan hal-hal penting di depan (piramida terbalik, 

waktu terbatas)
v	 Jangan menyanggah pembicaraan pembicara lain
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6. PELATIHAN MENYUSUN PRESS RELEASE

Modul ini berisi penjelasan tentang materi, 
alur dan kebutuhan pelatihan menyusun 
press release	untuk	Anggota	DPR.	

•	 Mengajarkan	 konteks	 dan	 kebutuhan	
menyusun press release.

•	 Mengenalkan	 teknik-teknik	 menyusun	
press release yang tepat-guna

•	 Mengajarkan	 kiat-kiat	 mendistribusi-
kan press release secara efektif.

Peserta memperoleh pemahaman dan 
kemampuan tentang bagaimana meny-
usun dan menyebarkan press release 
yang efektif. 

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

•	 Memahami	 konteks	 dan	 kebutuhan	
menyusun press release.

•	 Mampu	 menerapkan	 teknik-teknik	
menyusun press release yang 
tepat-guna.

•	 Menguasai	 kiat-kiat	 mendistribusikan	
press release yang efektif.

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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q	 WAKTU : 300 Menit

q	 KOMPETENSI UTAMA 

 Peserta memperoleh pemahaman dan kemampuan ten-
tang bagaimana menyusun dan menyebarkan press release 
yang efektif. 

q	 KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Memahami konteks dan kebutuhan menyusun press 
release.

2. Mampu menerapkan teknik-teknik menyusun press 
release yang tepat-guna

3. Menguasai kiat-kiat mendistribusikan press release 
yang efektif

q	 METODE

1. Studi Kasus

2. Simulasi situasi

3. Diskusi 

q	 KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Contoh kasus yang akan dibahas

2. Peralatan tulis

3. Perangkat komputer

q	 ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelas-
kan tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan 
dibangun melalui pelatihan.  
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2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya membangun kemampuan berkomunika-
si politik untuk memperjuangkan isu perempuan 
dan anak-anak untuk anggota DPR, khususnya ang-
gota DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya kemampuan menyusun press release 
yang	efektif	untuk	Anggota	DPR,	khususnya	untuk	
memperjuangkan isu perempuan dan anak.

4. Fasilitator membahas syarat-syarat menyusun 
press release yang efektif.

5. Fasilitator membahas kiat-kiat menyusun press re-
lease yang efektif.

6. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi 
kasus.

7. Peserta masing-masing atau secara berkelompok 
menyusun press release berdasarkan syarat, kiat 
dan studi kasus yang telah dibacakan.

8. Setiap press release dibacakan dan dievaluasi se-
cara bersama-sama.

9. Fasilitator menutup pelatihan dengan kesimpulan.
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STUDI KASUS

Kasus Perdagangan Anak Meluas Hingga Papua

 Kasus perdagangan anak telah menjadi fenomena yang 
semakin meluas di Indonesia. Tidak hanya terjadi di pulau be-
sar seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga telah 
meluas hingga ke Papua.  Seperti diberitakan media massa, da-
lam enam bulan terakhir, setidaknya ada tiga kasus anak yang 
terindikasi menjadi korban perdagangan anak ke Papua. Dari 
catatan	 Komisi	 Perlindungan	 Anak	 Indonesia	 (KPAI),	 pela-
ku perdagangan anak menyasar anak-anak yang berasal dari 
keluarga bermasalah. Sekedar contoh, seorang anak sebutlah 
namanya Bunga (14) merupakan anak pekerja migran. Bun-
ga putus sekolah, hanya sampai kelas 2 SMP. Pelaku perda-
gangan anak memanfaatkan tidak adanya perhatian orang-tua 
kepada Bunga. Pelaku membujuk Bunga untuk mendapatkan 
pekerjaan di tempat lain. KTP orang lain dipinjamkan kepada 
Bunga yang sebenarnya masih di bawah umur. Hal ini untuk 
mengelabui petugas bandara udara ketika pergi menggunakan 
penerbangan sipil.

	 “Ada	 laporan	 lain	 dari	 Kabupaten	 Pringsewu,	 Lam-
pung, seorang anak dipekerjakan di Papua dan belum ada 
kabar hingga kini. Lalu, ada dua remaja asal Kabupaten Ma-
lang, Jawa Timur, yang juga dipekerjakan di sebuah karaoke di 
Papua sebagai pemandu lagu (PL). Dalam prakteknya si anak 
dieksploitasi	secara	seksual,”	kata	seorang	 	Komisioner	KPAI	
kepada media (7/8/2018). namun, dua remaja yang diperda-
gangkan ke Papua itu berhasil melarikan diri ke Polres Boven 
Digul, Papua, hingga akhirnya diantar pulang ke Malang.

 Sebagai anggota DPR yang konsen terhadap masalah 
perlindungan	anak,	Anda	semestinya	menanggapi	perkemban-
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gan di atas. Tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui 
press-release yang disebarkan ke kalangan pers atau kalangan 
wartawan. Buatlah press release untuk menanggapi kasus di 
atas dari perspektif perlindungan anak serta dari posisi anda 
sebagai wakil rakyat! 

SYARAT MENYUSUN PRESS RELEASE
1. Memiliki daftar media yang akan dikirimi press release
2.	 Memiliki	nomor	HP/WA	pribadi	para	wartawan
3. Memiliki alamat email media atau wartawan
4.	 Mengonfirmasi	press-release	yang	telah	dikirimkan
5. Versi pdf press-release dikirimkan melalui whatsapp 

dan email.

KIAT MENYUSUN PRESS RELEASE
v	 Kalau bisa pendek, mengapa membikin panjang?
v	 Press-Release untuk menanggapi perkembangan aktual
v	 Dalam satu press-release, sebaiknya hanya satu isu 

yang ditanggapi.
v	 Jika dapat dikirimkan lewat whatsapp, akan lebih baik.
v	 Kirim salinannya ke email media atau wartawan (pdf)!
v	 Jangan pernah menyerah, ulangi dan ulangi sekali lagi!
v	 Memiliki kontak media-media dan wartawan yang up-

dated.
v	 Ingat, wartawan yang bertugas di suatu bidang dapat 

berubah setiap saat.

7. PELATIHAN PENYELENGGARAAN KONFER-
ENSI PERS
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m WAKTU : 240 Menit

m KOMPETENSI UTAMA 

Modul ini berisi penjelasan tentang materi, 
alur dan kebutuhan pelatihan menyelengga-
rakan	konferensi	pers	untuk	Anggota	DPR.

•	 Meningkatkan	 kemampuan	 Anggota	
DPR  unuk menyelenggarakan konfer-
ensi pers yang efektif

•	 Menerapkan	 prinsip-prinsip	 penye-
lenggaraan konferensi pers yang efek-
tif		untuk	kebutuhan	Anggota	DPR

•	 Memperbaiki	 kelemahan	 mendasar	
penyelenggaraan konferensi pers. 

Peserta mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan dasar tentang penyelengga-
raan konferensi pers yang efektif. 

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

•	 Memahami	 prinsip-prinsip	 penyeleng-
garaan konferensi pers yang efektif

•	 Mampu	 mempersiapkan	 konferensi	
pers yang efektif

•	 Mampu	 menyelenggarakan	 konferensi	
pers yang efektif

•	 Mampu	menghindari	 kelemahan	men-
dasar penyelenggaraan konferensi pers.

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG



44 45

 Peserta mendapatkan pemahaman dan kemampuan 
dasar tentang penyelenggaraan konferensi pers yang efektif.

m KOMPETENSI PENDUKUNG 
1. Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan kon-

ferensi pers yang efektif
2. Mampu mempersiapkan konferensi pers yang efektif
3. Mampu menyelenggarakan konferensi pers yang 

efektif
4. Mampu menghindari kelemahan mendasar penye-

lenggaraan konferensi pers.

m METODE
1. Studi Kasus
2. Simulasi situasi
3. Diskusi 

m KEBUTUHAN PELATIHAN
1. Set-up konferensi pers
2. Pemeran wartawan/pers
3. Pemeran narasumber
4. Press-release
5. Daftar wartawan yang diundang (dengan skala pri-

oritas)
6. Desain acara yang menarik

m ALUR FASILITASI
1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelas-

kan tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan 
dibangun melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya membangun kemampuan berkomu-
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nikasi politik untuk memperjuangkan isu perem-
puan dan anak-anak untuk anggota DPR, khusus-
nya anggota DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya kemampuan atau ketrampilan menyeleng-
garakan	konferensi	pers	yang	efektif	untuk	Anggota	
DPR, khususnya untuk memperjuangkan isu perem-
puan dan anak.

4. Fasilitator membahas syarat-syarat menyelenggara-
kan konferensi pers yang efektif.

5. Fasilitator membahas kiat-kiat menyelenggarakan 
konferensi pers yang efektif.

6. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi 
kasus.

7. Peserta mempersiapkan pernyataan atau press re-
lease yang akan disampaikan dalam konferensi pers.

8. Dilaksanakan simulasi konferensi pers.
9. Peserta secara bergantian atau bersamaan memeran-

kan narasumber konferensi pers.
10. Fasilitator mengevaluasi pernyataan dan penampi-

lan peserta dalam simulasi.

11. Fasilitator menutup pelatihan dengan kesimpulan.

STUDI KASUS
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Dalam Setahun, 1.078 Perempuan Menjadi Korban 
Perdagangan Orang

 Dalam satu tahun belakangan, terjadi 1.078 kasus per-
dagangan orang di Indonesia. Perempuan menjadi korban 
paling banyak. Total 1.083 perempuan dewasa menjadi kor-
ban tindak pidana perdagangan orang, sementara sisanya lima 
orang adalah anak-anak. Kabareskrim Polri mengatakan bah-
wa sepanjang tahun ini, ada 21 laporan mengenai perdagangan 
orang yang diterima Polri. Para pelaku biasanya mengguna-
kan modus penyalahgunaan visa umroh, kunjungan visa wisa-
ta, penyalahgunaan visa ziarah serta pemberangkatan melalui 
jalur-jalur ilegal.
 Kebanyakan jaringan yang berhasil diungkap berasal 
dari	Timur	Tengah.	Ada	jaringan	Mesir,	Arab	saudi,	Abu	Dha-
bi, Suriah, Malaysia dan China. Untuk mencegah terjadinya 
perdagangan orang, perlu adanya sosialisasi kepada masyar-
akat, terutama di daerah karena korban kebanyakan dari daer-
ah. “Kalau hukumannya diperberat, tetapi orang-orang tetap 
tidak memiliki pekerjaan, ya akan tetap saja mereka tergoda 
bujuk rayu. Kita perlu melaksanakan sosialisasi ke daerah un-
tuk memberitahu masyarakat tentang pentingnya memiliki ke-
trampilan bekerja. Masalah selama ini adalah banyak orang 
tidak memiliki ketrampilan itu. Lalu diberangkatkan secara il-
egal karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan,” demikian 
dijelaskan oleh pejabat tinggi Polri. Polri meminta masyarakat 
tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar di luar 
negeri jika tidak melalui jalur yang legal.

 Sebagai anggota DPR yang konsen terhadap masalah 
perempuan	 dan	 anak,	 sudah	 semestinya	 Anda	memberi	 per-
hatian serius terhadap hal ini. Perhatian serius ini dapat dis-
ampaikan dengan menyelenggarakan konferensi pers, di mana 
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Anda	dapat	menyampaikan	secara	langsung	keprihatinan	dan	
tanggapan anda sebagai anggota DPR kepada pers, dengan 
harapan keprihatinan dan tanggapan itu akan disebarluaskan 
ke masyarakat umum.

 Buatlah rancangan penyelenggaraan konferensi pers 
untuk menanggapi kasus di atas, dan laksanakan konferensi 
pers itu dengan rancangan yang sudah dibuat tersebut.

SYARAT-SYARAT MENYELENGGARAKAN KON-
FERENSI PERS YANG EFEKTIF

1. Daftar wartawan/media yang diundang.
2. Daftar wartawan/media yang menjadi prioritas (ber-

dasarkan readership, rating, hit)
3. Pembicara yang terpilih dan terbatas
4. Tempat penyelenggaraan yang mudah diakses
5. Waktu penyelenggaraan yang singkat dan sesuai den-

gan jam kerja wartawan
6. Press Release yang singkat-padat
7. Desain acara yang menarik

KIAT MENYELENGGARAKAN KONFERENSI PERS

v	 Tema mesti aktual, penting, mendesak
v	 Dilaksanakan sebelum jam 15.00
v	 Akhir	 pekan	 layak	 dicoba	 (kebutuhan	 berita	 sama	

banyaknya, publik event terbatas)
v	 Jangan bertele-tele (lebih cepat selesai lebih baik)
v	 Tempat mudah dijangkau pers (pusat pemerintahan 

atau bisnis)
v	 Pembicara tidak terlalu banyak (biar pers tidak ke-

hilangan fokus)
v	 Pembicara yang kompeten, penting atau terkenal
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v	 Skala prioritas media berdasarkan readership/
viewership

v	 Acara	dikemas	menarik	dan	menghibur

8. PELATIHAN MENYUSUN HAK JAWAB

q	 WAKTU : 240 Menit



50 51



50 51

q	 KOMPETENSI UTAMA 

Modul ini berisi penjelasan tentang materi, 
alur dan kebutuhan pelatihan menyusun 
hak jawab.

•	 Mengenalkan	prinsip-prinsip	hak	jawab
•	 Meningkatkan	kemampuan	anggota	DPR	

atau staf dalam mengajukan hak jawab
•	 Memberikan	 kiat-kiat	 mengajukan	 hak	

jawab yang efektif.

Peserta mendapatkan pemahaman ten-
tang prinsip hak jawab serta kiat-kiat 
menyusun dan mengurus hak jawab yang 
efektif. 

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

•	 Memahami	prinsip-prinsip	hak	jawab

•	 Mampu	 menyusun	 dan	 mengajukan	
hak jawab

•	 Mampu	mempraktekkan	kiat	mengaju-
kan hak jawab yang efektif.

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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 Peserta mendapatkan pemahaman tentang prinsip hak 
jawab serta kiat-kiat menyusun dan mengurus hak jawab yang 
efektif.

q	 KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Memahami prinsip-prinsip hak jawab

2. Mampu menyusun dan mengajukan hak jawab

3. Mampu mempraktekkan kiat mengajukan hak jawab 
yang efektif.

q	 METODE

1. Studi Kasus

2. Simulasi situasi

3. Diskusi 

q	 KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Kasus yang akan dibuatkan hak jawab.

2. Peralatan tulis

3. Perangkat komputer

q	 ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 
tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan diban-
gun melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
pentingnya membangun kemampuan berkomu-
nikasi politik untuk memperjuangkan isu peremp-
uan dan anak-anak untuk anggota DPR, khususnya 
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anggota DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan 
ruang lingkup hak jawab dan nilai strategisnya bagi 
para narasumber/obyek pemberitaan, khususnya  
Anggota	DPR.

4. Fasilitator menjelaskan struktur hak jawab.

5. Fasilitator menjelaskan atau membacakan studi 
kasus.

6. Peserta masing-masing atau secara berkelom-
pok praktek menyusun hak jawab berdasarkan 
ruang-lingkup, struktur dan studi kasus yang telah 
dibacakan.

7. Setiap hak jawab dibacakan dan dievaluasi secara 
bersama-sama.

8. Fasilitator menutup pelatihan dengan kesimpulan.

STUDI KASUS

 Kasus anggota DPR perempuan yang terlibat korupsi 
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terus mencuat kepermukaan dan menjadi pemberitaan media. 
Di tengah perkembangan tersebut, muncul berita di sebuah me-
dia massa dengan judul dan isi berita sebagai berikut: 

“Perempuan Anggota DPR Musuh Masyarakat”

	 Anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat	(DPR)	yang	semes-
tinya memperjuangkan nasib rakyat justru membuat malu 
dengan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi. 
Lebih parah lagi, tindakan korupsi bukan lagi hanya dilakukan 
para pria anggota DPR, tetapi juga perempuan anggota DPR. 
Sebagaimana kaum laki-lakinya, kaum perempuan anggota 
DPR itu juga tanpa sungkan dan malu-malu menggunakan 
jabatan untuk mencuri uang negara.
 Mereka menggunakan jabatannya untuk meloloskan 
berbagai proyek yang dapat menguntungkan dan memperkaya 
diri masing-masing. Posisi strategis sebagai anggota dewan 
kemudian disalahgunakan dan akhirnya nama DPR Sebagai 
lembaga	perwakilan	 rakyat	 tercoreng.	Akibatnya,	 uang	nega-
ra yang seharusnya dipergunakan oleh rakyat disalahgunakan 
dan usaha pembangunan di tanah air macet.
 Perempuan anggota DPR mesti mempertanggung-
jawabkan perbuatannya dengan mendekam di penjara. Mere-
ka memperburuk citra perempuan Indonesia. Perempuan 
Indonesia ternyata sama saja dengan laki-laki Indonesia: be-
gitu memegang kuasa, tidak tahan terhadap godaan korupsi. 
Mungkin karena sesungguhnya perempuan tidak lebih baik 
dari laki-laki. Godaan untuk korupsi bahkan lebih besar kare-
na  kebutuhannya lebik banyak dan lebih kompleks. 

 Berita yang seperti ini jelas membutuhkan klarifikasi. 
Pertama, tidak semua anggota DPR perempuan korup. Masih 
banyak anggota DPR perempuan yang menjalankan tugasnya 



56 57

dengan baik. Kedua, urusan  korupsi semestinya tidak dikait-
kan dengan urusan gender. Ketiga, pernyataan bahwa perem-
puan tidak lebih baik dari laki-laki, bahkan lebih lemah dari 
laki-laki adalah sebuah pernyataan yang apriori dan mesti dis-
ertai dengan bukti dan penjelasan yang memadai.
 Sebagai anggota DPR yang konsen terhadap isu perem-
puan, anda semestinya membuat klarifikasi atau bantahan atas 
berita di atas. Klarifikasi atau bantahan dapat diberikan dalam 
bentuk hak-jawab yang dikirimkan kepada media yang bersang-
kutan. Susunlah hak jawab yang sistematis atas berita di atas!

RUANG-LINGKUP HAK-JAWAB
v	 Hak bagi pihak yang dirugikan oleh berita media (nara-

sumber, obyek berita, masyarakat pembaca) untuk 
menyampaikan	klarifikasi	atau	pembelaan.

v	 Satu berita melanggar Kode Etik Jurnalistik, satu hak 
jawab.

v	 Hak-jawab dimuat di halaman yang sama dengan pan-
jang yang sama.

v	 Hak-jawab bukan iklan (tidak berbayar).
v	 Hak-jawab wajib dimuat media (jika ditemukan pelang-

garan Kode Etik Jurnalitik)
v	 Hak-jawab dapat dikoreksi jika ada substansi yang me-

lenceng dari persoalan atau lebih panjang dari berita 
yang dipersoalkan.

v	 Hak-jawab bukan surat pembaca.
v	 Hak-jawab dapat dimuat dalam bentuk berita atau tan-

ya-jawab jika disepakati kedua-belah pihak.
v	 Sengketa hak-jawab diselesaikan Dewan Pers.

9. PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS
Peraturan Dewan Pers
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Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013
Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

PENDAHULUAN

 Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk ja-
minan terhadap hak untuk mendapatkan, mengolah dan men-
yampaikan informasi yang merupakan hak asasi manusia, 
yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara.

 Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud 
kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, 
hak asasi manusia dan supremasi hukum.

 Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan 
pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional diben-
tuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerde-
kaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik 
Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupay-
akan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus 
yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

 Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan 
Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses 
pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat 
menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalis-
tik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers meny-
usun prosedur pengaduan sebagai berikut:

BAB I
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang 
atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan 
atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan 
Pers.

(2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau 
lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas 
hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jur-
nalistik kepada Dewan Pers.

(3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau 
sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.

(4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau 
lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis 
untuk mewakili pengadu atau teradu.

(5) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang 
berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta 
data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan 
menggunakan media cetak, elektronik dengan menggu-
nakan sarana yang tersedia.

(6) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memper-
oleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai-
kan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, 
suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam 
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

(7)  Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi ke-
wartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers 
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yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hal yang Bisa Diadukan

Dewan Pers menerima pengaduan menyangkut:
a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan 

yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;

b.  Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;

c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Un-
dang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Pasal 3

 Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya 
yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bu-
lan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut 
kepentingan umum.

Pasal 4

Hal yang Tidak Bisa Diadukan

 Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah 
diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu 
bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau penga-
dilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian 
menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.

BAB III
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PARA PIHAK

Pasal 5

Pengaduan Terhadap Karya Jurnalistik

(1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung 
jawab media. 

(2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melang-
gar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 6

Pengaduan Terhadap Kegiatan Jurnalistik

(1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan 
beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.

(2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang di-
duga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik 
Jurnalistik.

Pasal 7

Kuasa Pengaduan

(1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung den-
gan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika 
dilengkapi surat kuasa.

(2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan 
kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang had-
ir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan 
dilengkapi surat tugas.

BAB IV
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ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 8

(1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan 
mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan 
Pers.

(2)  Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.

(3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Ge-
dung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih no. 32-
34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 
021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id.

(4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers 
pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers me-
nentukan lain.

(3)  Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, 
dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi 
penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, ala-
mat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi 
foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan 
dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti ko-
munikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan 
media bersangkutan.
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BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

(1) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan 
Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.

(2) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan dit-
erima.

(3) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di 
website Dewan Pers.

Pasal 10

(1) Pengaduan gugur apabila:
a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau pang-

gilan Dewan Pers.
b. Pengadu mencabut pengaduannya.

(2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu 
lagi untuk kasus yang sama.

(3)  Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pi-
hak teradu sudah 2 (dua) kali dikirimi surat, tidak mem-
balas atau dipanggil, tidak datang.

(4)  Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengun-
dang dan meminta keterangan dari pengadu dan penang-
gung jawab media yang diadukan.

(5)  Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta 
pendapat pakar.
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BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

(1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan ket-
erangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan 
keputusan.

(2)  Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui me-
kanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.

(3)  Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Hasil Penye-
lesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.

(4)  Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para 
pihak sepakat untuk terbuka.

(5)  Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan 
mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

(6)  Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan mel-
alui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan 
teradu serta diumumkan secara terbuka.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS

Pasal 12

(1) Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Re-
komendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

(2)  Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan 
Rekomendasi pada kesempatan pertama.
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(3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Pe-
nilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.

(4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penila-
ian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan 
pernyataan terbuka khusus untuk itu.

(5)		 Apabila	 putusan	 Dewan	 Pers	 berisi	 rekomendasi	
pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan 
pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers. 
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10. KIAT BERKOMUNIKASI MELALUI 
 MEDIA SOSIAL

1.    Semua Orang Melakukannya, Maka Kreatiflah!

 Kesalahan	 persepsi	 yang	 jamak	 terjadi	 pada	 Anggota	
DPR	atau	Calon	Anggota	DPR	adalah	menganggap	diri	sebagai	
satu-satunya yang menerapkan strategi berkomunikasi di me-
dia sosial. Mereka begitu percaya diri dengan kemampuann-
ya bermedia sosial. Padahal, hampir semua anggota DPR atau 
calon	Anggota	DPR	menggunakan	media	 sosial	 sebagai	 sara-
na komunikasi politik. Dengan kata lain, menggunakan media 
sosial sebagai sarana komunikasi politik jelas bukan sesuatu 
yang istimewa. Semua politisi melakukannya. Maka yang perlu 
dilakukan adalah, “Jangan Berpikir Tentang Keadaan Vakum”. 
Bahwa anda sendiri yang menggunakan media sosial. Bahwa 
hanya anda sendiri yang memiliki strategi komunikasi media 
sosial yang baik. Sebaliknya, perlu ditanamkan keyakinan bah-
wa “Semua politisi memiliki strategi media sosial yang baik”. 
Maka	dengan	demikian	diharapkan	Anda	akan	terdorong	un-
tuk sekreatif mungkin atau seinovatif mungkin dalam meny-
usun dan melaksanakan strategi komunikasi melalui media 
sosial.	Apa	yang	khas,	baru	dan	menonjol	dalam	komunikasi	
media	sosial	Anda!

2. Sarana Berdiskusi Atau Pemujaan Diri?

 Media sosial sesungguhnya sarana untuk berbagi dan 
berdiskusi atau sarana untuk sekedar meraih puja-puji untuk 
diri sendiri? Tanpa banyak disadari, orang aktif di media so-
sial, terus-menerus membuat status atau unggahan foto diri 
terutama sekali untuk mendapatkan pujian, apresiasi dan per-
hatian dari orang lain. Tanpa banyak disadari, orang menggu-
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nakan media sosial dengan orientasi pada diri sendiri, bukan 
pada orang lain. Orang mudah tersinggung jika mendapatkan 
kritik dari orang lain melalui media sosial, karena tanpa ban-
yak disadari satu-satunya respon yang diharapkan dari orang 
lain di media sosial adalah puja-puji, jempol atau like. Padahal 
esensi dari diskusi adalah keterbukaan menerima perbedaan 
pendapat dan kritik. Demikian juga dengan esensi komunikasi 
adalah interaktivitas dan resiproksitas. Maka perlu senantia-
sa menjadi renungan, upaya pemujaan diri (self-esteem) atau 
dialog dengan yang lain dimensi yang menonjol ketika kita se-
dang aktif bermedia sosial? 

3. Spontan, Instan, Reaktif
 Sudah menjadi watak dasar media sosial untuk men-
dorong penggunanya agar menjadi yang pertama berujar, 
merespon dan mengunggah gambar. Kita dikondisikan untuk 
senantiasa terlambat memikirkan dampak ujaran atau ungga-
han itu. Oleh karena itu, pola komunikasi melalui media sosial 
cenderung bersifat spontan, instan dan reaktif. Maka setiap 
anggota DPR yang menggunakan media sosial untuk berkomu-
nikasi mesti memiliki kehati-hatian dalam memilih topik pem-
bicaraan, memperhatikan konteks, mengidentifikasi kemung-
kinan lawan bicara. Mereka juga mesti senantiasa siap dengan 
reaksi yang tak terduga dan mengejutkan. Jangan bersikap 
spontan, instan kepada orang lain melalui media sosial! Perik-
salah ujaran dan unggapan sebelum benar-benar disampaikan 
melalui media sosial!

4. Kembali Menjadi Manusia: Berpikirlah Sebelum 
Berujar!

 Salah-satu ciri manusia yang tidak dimiliki ciptaan Tu-
han yang lain adalah kemampuan untuk berpikir sebelum ber-
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tindak, bernalar sebelum berujar. Dalam komunikasi disebut 
sebagai intrapersonal communication, yakni berkomunika-
si dengan diri sendiri sebelum berkomunikasi dengan orang 
lain. Tujuannya adalah mengukur dampak, menimbang re-
spon orang lain dan memikirkan kepantasan dan etika pub-
lik. Kemampuan berkomunikasi intrapersonal inilah yang pu-
dar pada era media sosial. Pengguna media sosial cenderung 
berujar spontan, instan dan tak peduli pada orang lain atau 
pada standar etika publik. Diperkuat dengan peluang untuk 
menyembunyikan jati diri di media sosial (anonimitas), orang 
cenderung menjadi tegaan, apriori dan kehilangan empa-
ti pada orang lain. Oleh karena itu, satu hal yang perlu dite-
gaskan kembali dalam berkomunikasi di media sosial adalah: 
teguhkan kembali kemampuan melakukan komunikasi intra-
personal, kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak atau 
berujar. Think before you click!

5. Hibridasi Ruang Privat dan Ruang Publik

 Media sosial merupakan percampuran antara 
ruang-publik dan ruang privat. Dalam konteks komunikasi, 
media sosial merupakan hibridasi antara komunikasi antar 
orang, komunikasi politik, komunikasi public dan komunikasi 
massa	 sekaligus.	 Apa	 yang	 kita	 nyatakan	 atau	 ungkapkan	 di	
media sosial, dapat menyebar secara luas tanpa kita sadari. 
Oleh karena diperlukan kehati-hatian untuk berkata-kata di 
media sosial. Penting untuk selalu menyadari media sosial se-
bagai ruang publik, sehingga etika berbicara di ruang publik 
pula yang semestinya selalu menjadi pertimbangan.

6. Tidak Ada Yang Benar-Benar Gratis

 Siapapun yang aktif di media sosial atau ranah digi-
tal, mesti menyadari konsep surveillance capitalism. Merujuk 
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pada keberadaan perusahaan digital raksasa seperti Google, 
Facebook,	 Amazon,	 Alibaba,	 Microsoft,	 Appel,	 surveillance	
capitalism berbicara tentang perusahaan-perusahaan digital 
yang	 menginginkan	 barter	 dengan	 penggunanya.	 Yakni	 bar-
ter antara pelayanan digital yang gratis (free services) dengan 
data yang gratis (free data). Kita dapat menggunakan media 
sosial atau mesin-pencari (search engine) secara gratis, tetapi 
di saat yang sama seluruh aktivitas digital kita direkam dan di-
catat oleh penyedia layanan gratis itu, katakanlah google dan 
facebook.  Jadi tidak ada yang benar-benar gratis dalam dun-
ia digital. Lanskap digital membuat hidup kita menjadi lebih 
mudah dan efisien sejauh kita online, tetapi di saat yang sama 
kita tidak memiliki privasi lagi. Hidup kita serba diawasi. Oleh 
karena itu, kita mesti tahu batas dalam menggunakan media 
sosial dan internet.

7. Jangan Mudah Percaya
 Informasi, wacana dan data yang didapatkan melalui 
media sosial hendaknya tidak langsung dipercaya atau dijadi-
kan rujukan untuk membuat kesimpulan atau keputusan. Pada 
ranah media sosial, informasi, data, gossip, spekulasi bercam-
pur-baur	sedemikiran	rupa.	Yang	benar	dan	yang	salah,	yang	
jujur dan yang bohong saling berkelindan. Maka yang diperlu-
kan bukan sikap antipasti terhadap media sosial atau menut-
up	diri	 terhadap	media	sosial.	Yang	dibutuhkan	adalah	sikap	
selidik, curiga dan kemampuan untuk melakukan verifikasi 
atau tabayun. Jangan mudah percaya kepada apa yang anda 
dapatkan di media sosial!

8. Bandingkan Dengan Sumber Informasi Lain

 Menggunakan media sosial sebagai rujukan atau sum-
ber informasi bukan sesuatu yang salah. Media sosial dapat 
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memberikan banyak hal kepada kita. namun yang perlu dilaku-
kan adalah membandingkan informasi di media sosial dengan 
informasi di media jurnalistik online (portal berita) dan media 
jurnalistik yang lain. Kita tidak perlu terburu-buru memper-
cayai kebenaran informasi media sosial. Kita mesti memasti-
kan kebenarannya. Caranya adalah dengan membandingkan 
dengan informasi tentang hal yang sama di media jurnalistik. 
Hal ini perlu dilakukan untuk memverifikasi kebenaran infor-
masi di media sosial itu. 

9. Jangan Sebarkan Sesuatu Yang Belum Tentu Benar

 Jika anda mendapatkan informasi yang kontroversial, 
menghebohkan dan tidak masuk akal di media sosial, jangan 
langsung sebarkan. Sekali lagi jangan mudah terpancing untuk 
menyebarkan (reshare) informasi heboh, kontroversial atau pro-
vokatif di media sosial. Sempatkan diri untuk memeriksa dan 
memastikan kebenaran informasi itu dengan langkah di atas.
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11. PELATIHAN MENGIDENTIFIKASI ACARA TEL-
EVISI YANG TIDAK RAMAH ANAK

Modul ini berisi penjelasan tentang 
materi, alur dan kebutuhan pelatihan 
mengidentifikasi acara televisi yang tidak 
ramah	anak	untuk	Anggota	DPR.	

•	 Meningkatkan	pemahaman	tentang	kode	
etik penyiaran terkait dengan perlindun-
gan terhadap anak-anak. 

•	 Membangun	kepekaan	dalam	mengiden-
tifikasi	media	 televisi	 sebagai	 lokus	 ter-
jadinya pelecehan atau kekerasan terh-
adap anak-anak

•	 Meningkatkan	kemampuan	untuk	mene-
mukan praktek pelanggaran atas prinsip 
perlindungan terhadap anak-anak dalam 
acara televisi.

Peserta mendapatkan pemahaman dan 
perspektif tentang acara-acara televisi 
yang tidak ramah anak dan bagaimana 
menyikapinya

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

•	 Memahami	kode	etik	penyiaran	terkait	
dengan perlindungan terhadap anak-
anak. 

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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•	 Memiliki	 kepekaan	 dalam	mengiden-
tifikasi media televisi sebagai lokus 
terjadinya pelecehan atau kekerasan 
terhadap anak-anak

•	 Mampu	menemukan	pelanggaran	atas	
prinsip perlindungan terhadap anak-
anak dalam acara televisi.
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m	 WAKTU : 150 Menit

m	 KOMPETENSI UTAMA 
 Peserta mendapatkan pemahaman dan perspektif ten-
tang acara-acara televisi yang tidak ramah anak dan bagaima-
na menyikapinya.

m	 KOMPETENSI PENDUKUNG 
1. Memahami kode etik penyiaran terkait dengan per-

lindungan terhadap anak-anak. 
2. Memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi media 

televisi sebagai lokus terjadinya pelecehan atau ke-
kerasan terhadap anak-anak

3. Mampu menemukan pelanggaran atas prinsip per-
lindungan terhadap anak-anak dalam acara televisi.

m	 METODE
 Pelatihan dilakukan dengan metode diskusi interaktif. 
Dimulai dengan pengantar yang menjelaskan tentang mak-
sud dan tujuan pelatihan, akan ditunjukkan peraturan di da-
lam P3SPS (Peraturan KPI Pusat) yang mengatur ketentuan 
tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam acara me-
dia penyiaran. Selanjutnya akan diputarkan 3 atau 4 rekaman 
acara televisi yang tidak ramah terhadap anak-anak dan yang 
melanggar P3SPS. Rekaman tersebut kemudian didiskusikan 
secara interaktif untuk menghasilkan pemahaman atau kesim-
pulan tertentu.

m	 KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Rekaman/video tentang kekerasan dan pengabaian 
terhadap anak-anak di acara televisi

2. Perangkat pemutar video yang memadai
3. Peralatan tulis standar pelatihan
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m	 ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 
tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan dibangun 
melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya membangun kemampuan berkomunikasi poli-
tik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak-
anak untuk anggota DPR, khususnya anggota DPR 
perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya	membangun	sensilibilitas	atau	kepekaan	Ang-
gota	DPR	dalam	mengidentifikasi	tayangan-tayangan	
televisi yang tidak ramah anak-anak.

4. Fasilitator menyebutkan dan membahas ketentuan 
tentang perlindungan anak dalam UU Penyiaran dan 
P3SPS.

5. Fasilitator memutarkan beberapa rekaman tayangan 
televisi tentang anak-anak.

6. Tayangan-tayangan tersebut kemudian didiskusikan 
secara interaktif berdasarkan ketentuan dalam UU 
Penyiaran dan P3SPS di atas.

7.	 setiap	peserta	diminta	mengidentifikasi	pelanggaran	
di dalam tayangan-tayangan tersebut terkait dengan 
perlindungan anak-anak dalam tayangan televisi.

8. Fasilitator menutup pelatihan dengan catatan pe-
nutup.



74 75

PENGENALAN PERATURAN

 Berikut ini dikutipkan Peraturan KPI yang mengatur 
ketentuan tentang tayangan anak-anak di televisi atau radio.  
Peserta pelatihan diharapkan membaca dan mempelajari per-
aturan ini. Selanjutnya akan diputarkan beberapa rekaman 
acara televisi tentang anak-anak, untuk diidentifikasi bersa-
ma-sama apa pelanggaran yang terjadi dalam tayangan itu jika 
merujuk pada ketentuan sebagaimana dijabarkan berikut ini.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
Nomor 01/P/KPI/03/2012

Tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 14

(1)  Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program 
siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolon-
gan program siaran.

(2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan 
anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Pasal 29

 Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang 
melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber 
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja 
berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di 
luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: ke-
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matian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan kelu-
arga,	serta	kekerasan,	konflik,	dan	bencana	yang	men-
imbulkan dampak traumatik. 

b.  wajib mempertimbangkan keamanan dan masa 
depan anak-anak dan/ atau remaja yang menjadi 
narasumber; dan

c.  wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau re-
maja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik 
sebagai pelaku maupun korban.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
Nomor 02/P/KPI/03/2012

tentang STANDAR PROGRAM SIARAN

Pasal 15:

 (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi 
kepentingan anakanak dan/atau remaja.

 (2)  Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau in-
formasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang 
menampilkan anak-anak dan/atau remaja.

 (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau 
remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disa-
markan wajah dan identitasnya.

 (4)  Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak 
dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.
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12. PELATIHAN MENGIDENTIFIKASI ACARA 
TELEVISI YANG MERENDAHKAN MART-
ABAT PEREMPUAN

Modul ini berisi materi, alur dan keleng-
kapan pelatihan mengidentifikasi aca-
ra televisi yang merendahkan martabat 
perempuan	untuk	Anggota	DPR.	

•		 Meningkatkan	pemahaman	tentang	kode	
etik penyiaran terkait dengan penghar-
gaan terhadap martabat perempuan. 

•	 Membangun	kepekaan	dalam	mengiden-
tifikasi	 media	 televisi	 sebagai	 tempat	
terjadinya perendahan terhadap perem-
puan.

•	 Meningkatkan	 kemampuan	 untuk	 me-
nemukan pelanggaran atas prinsip per-
lindungan terhadap perempuan dalam 
acara televisi.

Peserta mendapatkan perspektif dan pe-
mahaman tentang acara-acara televisi 
yang merendahkan martabat perempuan. 

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:

•	 Memahami	 kode	 etik	 penyiaran	 ter-
kait dengan penghargaan terhadap 
martabat perempuan. 

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	
PELATIHAn

KOMPETEnSI
uTAMA

KOMPETEnSI
PEnDUKUnG
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•	 Mampu	bersikap	kritis	dan	konstruktif	
terhadap representasi perempuan da-
lam televisi.

•	 Mampu	 untuk	 menemukan	 pelangga-
ran atas prinsip-prinsip perlindungan 
terhadap perempuan dalam acara tele-
visi.
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m	 WAKTU : 150 Menit

m	 KOMPETENSI UTAMA 

 Peserta mendapatkan perspektif dan pemahaman 
tentang acara-acara televisi yang merendahkan martabat 
perempuan.

m	 KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Memahami kode etik penyiaran terkait dengan peng-
hargaan terhadap martabat perempuan. 

2. Mampu bersikap kritis dan konstruktif terhadap rep-
resentasi perempuan dalam televisi

3. Mampu untuk menemukan pelanggaran atas prin-
sip-prinsip perlindungan terhadap perempuan da-
lam acara televisi.

m	 METODE

 Pelatihan dilakukan dengan metode diskusi interaktif. 
Dimulai dengan pengantar yang menjelaskan tentang mak-
sud dan tujuan pelatihan, akan ditunjukkan peraturan di da-
lam P3SPS (Peraturan KPI Pusat) yang mengatur ketentuan 
tentang perlindungan terhadap perempuan dalam acara me-
dia penyiaran. Selanjutnya akan diputarkan 3 atau 4 rekaman 
acara televisi yang tidak ramah atau melecehkan perempuan, 
yang melanggar P3SPS. Rekaman tersebut kemudian didisk-
usikan secara interaktif untuk menghasilkan pemahaman atau 
kesimpulan tertentu.

m	 KEBUTUHAN PELATIHAN

1. Rekaman/video tentang kekerasan dan pelecehan 
terhadap perempuan di acara televisi
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2. Perangkat pemutar video yang memadai
3. Peralatan tulis standar pelatihan

m	 ALUR FASILITASI

1. Fasilitator membuka pelatihan dengan menjelaskan 
tujuan pelatihan dan kompetensi yang akan diban-
gun melalui pelatihan.  

2. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya membangun kemampuan berkomunikasi 
politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan 
anak-anak untuk anggota DPR, khususnya anggota 
DPR perempuan.

3. Fasilitator atau narasumber tamu menjelaskan pent-
ingnya	membangun	sensilibilitas	atau	kepekaan	An-
ggota	DPR	dalam	mengidentifikasi	 tayangan-tayan-
gan televisi yang merendahkan martabat perempuan.

4. Fasilitator menyebutkan dan membahas ketentuan 
tentang perlindungan perempuan dalam UU Penyi-
aran dan P3SPS.

5. Fasilitator memutarkan beberapa rekaman tayangan 
televisi yang mengandung representasi perempuan.

6. Tayangan-tayangan tersebut kemudian didiskusikan 
secara interaktif berdasarkan ketentuan dalam UU 
Penyiaran dan P3SPS di atas.

7.	 setiap	peserta	diminta	mengidentifikasi	pelanggaran	
di dalam tayangan-tayangan tersebut terkait dengan 
prinsip perlindugan atau penghargaan terhadap per-
empuan dalam ruang media.

8. Fasilitator menutup pelatihan dengan catatan penut-
up atau kesimpulan.
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PENGENALAN REGULASI

 Berikut ini dikutipkan Peraturan KPI yang mengatur 
ketentuan tentang reprsentasi perempuan di media televisi 
atau radio.  Peserta pelatihan diharapkan membaca dan mem-
pelajari peraturan ini. Selanjutnya akan diputarkan beberapa 
rekaman acara televisi yang mengandung penggambaran per-
empuan, untuk kemudian diidentifikasi dan didiskusikan ber-
sama-sama apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dijabarkan berikut ini.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
Nomor 01/P/KPI/03/2012

Tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 15 

(1)  Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan 
melindungi hak dan kepentingan:
a.  orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap 

marginal;
b.  orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks 

dan identitas gender tertentu; 
c.  orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik 

tertentu;
d.		 orang	dan/atau	kelompok	yang	memiliki	cacat	fisik	

dan/atau mental;
e.  orang dan/atau kelompok pengidap penyakit ter-

tentu; dan/atau 
f.  orang dengan masalah kejiwaan.   

(2)  Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program 
yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghi-
na orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 16

 Lembaga penyiaran  wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan 
seksual.

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 
Nomor 02/P/KPI/03/2012

tentang  STANDAR PROGRAM SIARAN

Pasal 17

(1)  Program siaran dilarang menampilkan muatan yang me-
lecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu. 

(2)  Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu se-
bagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, teta-
pi tidak terbatas: 
a.  pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, han-

sip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam;
b.  orang dengan orientasi seks dan identitas gender ter-

tentu;
c.  lanjut usia, janda, duda;
d.		 orang	dengan	kondisi	fisik	tertentu,	seperti:	gemuk,	ce-

king, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi 
tonggos, mata juling;

e.  tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tuna-
grahita, autis;  

f.		 pengidap	penyakit	tertentu,	seperti:	HIV/AIDs,	kusta,	
epilepsi,  alzheimer, latah; dan/atau

g.  orang dengan masalah kejiwaan.
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13. 20 KIAT MEDIA RELATIONS MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI POLITIK ANG-
GOTA DPR

 Bagaimana strategi untuk mendapatkan pemberitaan 
positif dari media? Bagaimana agar dapat menjadi media-dar-
ling? Pertanyaan semacam ini sering muncul di benak banyak 
pihak. Di era sekarang ini, memang hampir semua pihak mem-
punyai kepentingan dengan arus informasi di media massa. 
Pejabat, politisi, pebisnis, selebriti, aktivis, bahkan akademi-
si sama-sama membutuhkan publisitas dan menjadikan ruang 
media sebagai saluran komunikasi yang utama. Tidak ada dina-
mika sosial-politik yang luput dari perhatian media, dan tidak 
ada masalah bersama yang tidak dibicarakan melalui ruang 
publik media. Semakin hari semakin terbukti, wacana yang 
dibangun media efektif untuk mempengaruhi kebijakan-kebi-
jakan pemerintah, keputusan politik DPR, ketegasan penegak 
hukum, kecenderungan pasar, serta arah opini masyarakat. 

 Persoalannya adalah, setiap hari media menghadapi 
banyak informasi, isu, kasus dan   permasalahan publik. Tidak 
hanya satu-dua pihak saja yang ingin diberitakan media.  Per-
masalahan media massa hari ini bukan lagi kekurangan infor-
masi atau data, tetapi justru sebaliknya, informasi yang terlalu 
melimpah. Di era media sosial sekarang ini, kesulitan media 
bukan lagi mencari informasi, tetapi menyaring informasi 
yang hendak diberitakan kepada khalayak.  Maka jika ada pe-
jabat publik atau politisi ingin diberitakan media, yang per-
tama-tama mesti disadari bahwa mereka bukan satu-satunya 
sumber berita yang dihadapi media hari itu. Jika suatu per-
istiwa, katakanlah konferensi pers, tidak diberitakan media, 
masalahnya sangat mungkin karena konferensi pers itu bukan 
satu-satunya peristiwa publik yang terjadi hari itu. 
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 Perbincangan tentang strategi untuk memperoleh pem-
beritaan media tak mungkin dapat dilepaskan dari pemaha-
man tentang segi-segi kehidupan pers dan mekanisme kerja 
redaksi media. Masalahnya, pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan pemberitaan media masih banyak yang belum mema-
hami benar segi-segi kehidupan pers dan mekanisme kerja 
redaksi. Besarnya kebutuhan dan harapan terhadap pember-
itaan media belum diimbangi dengan pemahaman yang me-
madahi tentang bagaimana redaksi media bekerja, nilai-nilai 
apa saja yang menjadi acuan, apa saja kesulitan yang mereka 
hadapi dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk merin-
gankan beban-kerja mereka. 

 Pada intinya, pemberitaan media akan lebih mudah 
didapatkan jika kita memahami beban kerja dan kesulitan-kes-
ulitan redaksi. Oleh karena itu peru dirumuskan kiat-kiat un-
tuk membantu meringankan beban dan kesulitan itu. Sumber 
atau subyek berita mesti berempati kepada problem-problem 
yang dihadapi redaksi, sejauh hal ini tidak melanggar prin-
sip-prinsip profesionalisme media. Media mesti selalu memi-
liki perhatian terhadap persoalan-persoalan publik, termasuk 
yang disampaikan oleh sumber berita dan subyek berita. na-
mun sebaliknya, subyek atau sumber berita juga mesti mem-
punyai pengertian dan empati terhadap beban kerja dan kesu-
litan redaksi atau wartawan.

1. Kreativitas 

“Tak ada tempat untuk orang yang tidak kreatif 
dalam dunia media-relation!”

 Kreativitas adalah unsur pertama yang harus dimili-
ki siapa saja yang ingin mendapatkan pemberitaan media. 
Mengapa demikian? Setiap hari media menghadapi banyak 
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informasi, isu, kasus dan   permasalahan publik. Setiap hari 
media menghadapi begitu banyak pihak yang sama-sama in-
gin mendapatkan pemberitaan. Dan seperti dikatakan Bill 
Kovach, di era media sosial sekarang ini, kekurangan infor-
masi	atau	data	tidak	lagi	menjadi	masalah	buat	media.	Yang	
problematis bagi mereka justru terlalu banyak informasi, 
data dan sumber berita. Media dapat memperoleh informasi 
dari mana saja. Kesulitan media bukan lagi mencari informa-
si, tetapi memilah-milah informasi yang hendak diberitakan 
kepada khalayak.  

 Maka untuk menjadi sumber berita yang produktif, 
agar suatu peristiwa diberitakan media, dibutuhkan kreativi-
tas. Dalam hal apa saja? Dalam mengemas isu atau pesan yang 
ingin diberitakan, dalam memanfaatkan momentum, dalam 
memilih dan tempat untuk seminar, diskusi atau konferen-
si pers, dalam memilih pembicara dan lain-lain. Pada intin-
ya perlu dipahami bahwa media selalu mencari sesuatu yang 
unik, baru, dan menarik. Peristiwa atau sumber berita yang 
biasa-biasa saja, ada di tempat dan waktu yang lain, akan su-
lit mendapatkan pemberitaan media, dan oleh karenanya, juga 
tidak akan menjadi perhatian publik. Terlebih-lebih di dalam 
masyarakat yang demikian sangat tergantung kepada arus in-
formasi dan komunikasi melalui media massa, seperti Indone-
sia dewasa ini. 

 Contohnya saja, belakangan ini semakin sering dise-
lenggarakan  diskusi atau konferensi pers pada hari Minggu. 
Tentu ini di luar kelaziman karena di saat semua orang um-
umnya berlibur, beberapa pihak justru menyelenggarakan ke-
giatan publik. namun kenyataannya diskusi atau konferensi 
pers itu justru berhasil mendapatkan pemberitaan media yang 
signifikan. Karena wartawan dan media tidak pernah libur. 
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Hari Saptu-Minggu pun redaksi tetap harus bekerja untuk 
menyiapkan edisi hari Senin. Menyelenggarakan diskusi atau 
konferensi pers hari Minggu bahkan berpeluang mendapatkan 
pemberitaan yang signifikan karena hari itu praktis tidak ban-
yak “saingan”, tidak banyak peristiwa atau obyek pemberitaan 
untuk edisi hari Senin. Berita hari Senin, hampir pasti didap-
atkan dari proses liputan pada hari sebelumnya, yakni hari 
Saptu dan Minggu. 
 Pemilihan tempat diskusi atau konferensi pers juga san-
gat menentukan pemberitaan. Diskusi publik atau konferensi 
pers di tempat yang menarik untuk dipotret, misalnya saja di 
lokasi bencana banjir, di rumah susun yang padat penduduk, 
sering kali justru mengundang ketertarikan media. Maka bagi 
para sumber berita, atau humas, perlu dihimbau untuk terus  
berpikir tentang hal-hal yang baru, yang belum terpikirkan 
oleh orang lain atau bersifat terobosan, karena awak redaksi 
juga selalu berpikir tentang hal yang sama!

2. Kompetensi

“Jadilah seorang spesialis yang menekuni satu-dua 
bidang saja, atau anda akan diragukan media 

karena ketidakjelasan kompetensi!”

 Pertanyaan yang perlu dijawab bagi siapa saja yang in-
gin menjadi sumber berita yang sering dikutip media adalah, 
“Apakah	bidang	yang	menjadi	spesialisasi	anda?	Apakah	yang	
menjadi kompetensi anda?”. Seorang tokoh bisa saja mengua-
sai lebih dari satu bidang masalah, namun media umumnya 
mengidentifikasi sumber berita dengan bidang atau disiplin 
yang spesifik. Lebih tegasnya, redaksi umumnya mempunyai 
semacam daftar sumber berita untuk masalah-masalah yang 
berbeda: politik, hukum, politik internasional, ekonomi, per-
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bankan, teknologi, seni-budaya, olah raga, lingkungan hidup 
dan seterusnya. Mungkin saja seorang tokoh dikutip media 
untuk masalah yang berbeda, misalnya masalah hukum se-
kaligus masalah politik, masalah ekonomi sekaligus masalah 
hubungan luar negeri. Dalam kenyataan, masalah-masalah ini 
memang sering bertumpang-tindih dalam kasus yang sama. 
namun pada akhirnya redaksi akan selalu kembali kepada zo-
nasi sumber berita sebagaimana tersebut di atas.

 Kompetensi atau spesialisasi seseorang di mata me-
dia akan dilihat dari beberapa segi. Pertama-tama adalah 
latar-belakang pendidikan. Pendidikan formal atau informal 
apakah yang digeluti seorang tokoh? Sampai pada jenjang apa, 
S-2, S-3? Di perguruan tinggi mana, negeri atau wasta, dalam 
negeri atau luar negeri? Media umumnya secara apriori mem-
persepsi sumber berita yang berjenjang pendidikan S-3 lebih 
ahli daripada yang berjenjang pendidikan S-2, sumber berita 
berjenjang pendidikan S-2 lebih ahli daripada yang berjen-
jang pendidikan S-1. Kenyataannya, tentu tidak tidak selalu 
demikian. Media biasanya secara apriori juga mempersepsi 
sumber berita lulusan luar negeri lebih jago daripada lulusan 
dalam negeri. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian, 
dan meskipun tidak semua media atau wartawan mempunyai 
persepsi demikian.

 Jenjang pendidikan dan latar-belakang almameter 
memberikan nilai lebih kepada seorang sumber berita. namun 
jenjang pendidikan dan latar-belakang almameter bukan sa-
tu-satunya faktor. Media juga akan melihat  aktivitas dan ket-
erlibatan seseorang dalam suatu bidang. Dalam hal pendidi-
kan,	Menteri	Kelautan	susi	Pudji	Astuti	 hanya	 lulusan	sMA.	
namun semua orang mengetahui betapa kompetennya Men-
teri Susi untuk berbicara tentang industri perikanan dan ke-
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lautan	secara	lebih	luas.	Analisis	dan	keputusan	Menteri	susi		
dihargai sangat tinggi bahkan oleh dunia internasional, dan 
tidak kalah mentereng dengan para pakar berpendidikan ting-
gi. Memang, idealnya eorang sumber berita memiliki latar-be-
lakang pendidikan yang tinggi dan prestisius. namun, pen-
galaman dan keterlibatan langsung dalam suatu bidang juga 
tidak kalah penting, bahkan bisa lebih penting. 
 Lalu bagaimana urusannya dengan pejabat publik? Di 
sini kita masuk kepada segi berikutnya, yakni kedudukan atau 
jabatan resmi seseorang. Media mengukur kompetensi seseo-
rang juga berdasarkan kedudukan atau jabatan resminya. Se-
orang anggota DPR tentu berpotensi lebih besar untuk diwaw-
ancarai dan dikutip media daripada seorang aktivitas partai 
politik biasa. Seorang pejabat tentu lebih banyak berinteraksi 
dengan pers dan dianggap lebih kompeten untuk memberikan 
pernyataan daripada seorang pegawai biasa. Persoalannya 
adalah, kedudukan dan jabatan resmi saja sering tidak cukup. 
Pejabat publik juga membutuhkan latar-belakang pendidikan 
formal atau keahlian spesifik tertentu. Pejabat publik yang 
hanya bermodal kedudukan dan jabatan resmi, niscaya akan 
terbata-bata atau kelimpungan menghadapi pertanyaan-per-
tanyaan kritis dari wartawan.  
 Ini cukup sering terjadi di DPR. Duduk soalnya, penun-
jukkan	 anggota	 DPR	 untuk	menjadi	 Anggota	 Komisi	 tertentu	
di DPR sering tidak didasarkan kepada kompetensi atau pen-
galaman, tetapi berdasarkan pertimbangan lain. Maka seorang 
politisi yang berlatar pendidikan sosial-humaniora, harus men-
jadi anggota Komisi DPR yang membidangi masalah ekonomi 
atau energi. Seorang anggota DPR berlatar belakang selebritis, 
harus menjadi anggota Komisi DPR yang membidangi masalah 
pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri. 
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 Hal ini menimbulkan keragu-raguan kalangan warta-
wan yang ingin mewawancarai atau ingin mendapatkan per-
nyataan tertentu. Jika pun wawancara akhirnya dilakukan, 
sering muncul pernyataan-pernyataan yang spekulatif atau 
mengawang-awang. Intinya, jabatan dan kedudukan resmi 
saja tidak cukup untuk menjadi sumber berita yang baik. 
Tetap dibutuhkan keahlian, penguasaan bidang masalah dan 
latar-belakang pendidikan. Harus diakui, ada juga anggota 
DPR yang mau mempelajari hal-hal baru yang belum dikua-
sainya secara relatif cepat. 

 Untuk pejabat publik, tentu idealnya adalah adalah 
pejabat dengan latar-belakang pendidikan memadahi, mem-
punyai jabatan strategis, terlibat secara intens dalam wacana  
publik yang spesifik, serta bersedia mempelajari hal-hal baru 
yang menjadi bidang pekerjaannya. 

3. Mempunyai Jaringan Dengan Komunitas Pers

“Sumber berita harus mempunyai jaringan luas dalam 
komunitas media, namun berpegang kepada hubungan 

yang setara, penuh respek dan profesional.”

 Seorang pejabat publik atau politisi mesti secara per-
sonal mengenal  wartawan dan redaktur dari media yang 
berbeda-beda. Mereka juga harus mengetahui dan mengenal 
secara pribadi tokoh asosiasi wartawan atau jurnalis. Mempu-
nyai nomor kontak dan alamat email para wartawan, redaktur 
dan tokoh asosiasi sangat direkomendasikan untuk para sum-
ber berita, bahkan wajib hukumnya untuk pejabat Humas.  In-
tinya, seorang tokoh yang ingin menjadi sumber berita harus 
memiliki jaringan di komunitas pers.
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 Jaringan ini akan mempermudah sumber berita untuk 
menyebarkan pesan, penyataan publik, press release, menye-
barkan undangan konferensi pers, diskusi atau seminar. Ka-
dang-kadang konferensi pers harus dilakukan dalam waktu 
yang singkat, dua atau tiga jam ke depan. Bisa dibayangkan 
betapa repotnya jika kita tidak mempunyai kontak priba-
di dengan para wartawan, dan harus mengirimkan undan-
gan melalui faksimile. Kerepotan ini dapat dihindari jika kita 
mempunyai jaringan yang luas di komunitas pers, sehingga 
undangan “kilat” konferensi pers dapat disebarkan melalui 
sms atau blackberry messanger. 

 Karena secara virtual sudah terhubung dengan komu-
nitas wartawan, bisa jadi seorang pejabat atau profesional PR 
tidak perlu selalu menyelenggarakan konferensi pers. Pesan, 
pernyataan atau tanggapan dapat disebarluaskan melalui hot-
line pribadi, melalui jejaring sosial. Tanpa ada konferensi pers 
atau press release pun, wartawan tak segan-segan meminta 
pendapat sumber berita yang sudah dikenal atau dekat dengan 
wartawan jika ada peristiwa yang relevan. Bahkan sering kali, 
pernyataan atau tanggapan sumber berita diminta atau dapat 
dikirimkan melalui sms atau bbm. namun perlu hati-hati den-
gan masalah akurasi kutipan di sini.

 Mempunyai jaringan dengan komunitas pers juga ber-
manfaat jika sewaktu-waktu sumber berita (pribadi, badan 
publik atau korporasi) mempunyai masalah dengan pers atau 
wartawan. Masalah tersebut bisa berupa berita tidak berim-
bang, menghakimi, tidak akurat dan seterusnya, atau perilaku 
wartawan yang berlebihan dan tidak profesional. Penyelesa-
ian masalah-masalah ini dapat disegerakan dan tidak sempat 
memantik kontroversi jika sumber atau subyek berita mem-
punyai jaringan di komunitas pers. Verifikasi berita atau hak 
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jawab lebih mudah diupayakan, pelanggaran kode etik jurnal-
istik oleh wartawan dapat segera dicegah atau ditanggulangi, 
dan sumber atau subyek berita tetap dapat menjaga hubungan 
baik  tetapi penuh respek dengan media. 

 Satu hal yang perlu diperhatikan di sini, banyak media 
melakukan mekanisme rolling yang menyebabkan wartawan 
berpindah deks atau bidang liputan. Wartawan yang meliput 
masalah politik bulan ini, bisa jadi bulan depan sudah dipin-
dahkan ke desk hukum atau ekonomi. Kemungkinan lain, war-
tawan tersebut ditugaskan ke daerah atau keluar negeri. Hal 
yang sama juga terjadi pada tingkat redaktur atau editor. Kon-
sekuensinya, jaringan ke komunitas pers harus selalu diupdate 
dan diperluas setiap saat. 

4. Kapan menyelenggarakan konferensi pers, kunjun-
gan media, diskusi atau seminar?

“Menggunakan konferensi pers untuk mengatakan 
terlalu banyak hal, untuk berbicara berkepanjan-

gan dan tidak fokus, adalah awal dari kekecewaan.”

 Kapan kita mesti harus menyelenggarakan konferensi 
pers, kunjungan media, diskusi publik atau seminar? Jawaban 
atas pertanyaan ini penting diketahui untuk pejabat publik, 
praktisi humas, pegiat sosial atau korporasi. Kegiatan media 
relation menjadi sangat mahal dengan efektivitas yang kurang 
maksimal karena ketidaktahuan jawaban atas pertanyaan di 
atas. Sebaliknya, kegiatan media-relation menjad murah-me-
riah namun efektif karena pemahaman atas jawaban pertan-
yaan di atas. Mengapa harus menyelenggarakan seminar yang 
besar-besaran jika pesan yang ingin disampaikan kepada pers 
sesungguhnya cukup disampaikan melalui konferensi pers un-
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tuk 20-25 wartawan saja? Mengapa memaksakan konferensi 
pers jika yang ingin disampaikan adalah konsep atau kerang-
ka-pemikiran yang membutuhkan pemaparan mendalam dan 
diskusi intensif? 

 Konferensi pers adalah pertemuan yang diselenggarakan 
khusus untuk kalangan wartawan guna menyampaikan sesuatu 
yang relatif simpel, ringkas dan tidak bertele-tele. Konferensi 
pers berhubungan kebutuhan sehari-hari wartawan terhadap 
informasi, data atau sikap yang gamblang, mudah dipahami 
dan jika bisa kontroversial.  Jika yang ingin disampaikan ke 
media adalah gagasan atau pemikiran yang kurang-lebih kom-
pleks atau konseptual, konferensi pers jelas tidak tepat untuk 
diselenggarakan. Kita semestinya menyelenggarakan kunjun-
gan media (media visit) untuk kebutuhan ini : datang ke kan-
tor redaksi media dan melakukan diskusi intensif dengan awak 
redaksi. Dalam kunjungan media, kita mempunyai waktu lebih 
panjang untuk menjelaskan suatu hal dan melakukan pendala-
man melalui diskusi. Kita dapat lebih jauh mengeksplorasi in-
formasi atau data yang kita miliki, juga pemikiran atau konsep 
terkait dengan masalah-masalah tertentu.

 Lalu apa fungsi diskusi publik atau seminar dalam kon-
teks media-relation? Diskusi publik dan seminar mempunyai 
fungsi yang sama dengan kunjungan-media, yakni membahas 
suatu masalah secara konseptual dan mendalam dari pers-
pektif tertentu. Perbedaannya, di dalam diskusi publik atau 
seminar kita mengundang banyak media dan pihak-pihak non 
media. Di dalam diskusi publik dan seminar, wartawan bukan 
khalayak satu-satunya. Khalayak untuk diskusi publik lebih 
terbatas dari khalayak seminar. Diskusi publik biasanya han-
ya berlangsung dalam hitungan 2-4 jam, terdiri dari satu sesi 
dengan 3-5 pembicara. Sementara seminar dapat dilakukan 
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sehari atau lebih, terdiri dari minimal 2 sesi, dengan pembic-
ara 3-5 orang untuk masing-masing sesi. Diskusi publik atau 
seminar  dapat digunakan untuk membedah suatu masalah se-
cara mendalam dan multi-perspektif. Karena terbagi ke dalam 
beberapa sesi, diasumsikan hasil dari suatu seminar lebih ta-
jam atau mendalam dibandingkan diskusi publik.

 Persoalannya, karena sifat publiknya, diskusi publik 
dan seminar harus menghadirkan keberimbangan perspek-
tif dan narasumber. Dalam konteks kebutuhan pemberitaan, 
selalu ada tuntutan agar setiap diskusi publik atau seminar 
menampilkan pro-kontra tentang suatu masalah publik, yang 
biasanya tergambarkan dari komposisi pembicara. Dengan 
kata kata lain, legitimasi suatu diskusi publik atau seminar an-
tara lain  ditentukan oleh keberagaman sumber dan perspektif 
yang dapat dihadirkan terkait dengan masalah yang dibahas. 
Dalam konteks inilah, diskusi publik atau seminar bisa jadi 
kontraproduktif jika tujuan awalnya adalah untuk menggiring 
opini publik ke arah tertentu sesuai dengan “pesan sponsor”, 
karena penyelenggara tidak selalu dapat mengarahkan sikap 
atau pendapat para pembicara. Bisa saja penyelenggara berin-
isiatif untuk mengundang para pembicara yang pro terhadap 
“pesan sponsor” atau tujuan penyelenggara. namun jika ber-
lebihan, inisiatif ini akan menimbulkan sikap tidak simpatik 
bahkan kritik terbuka dari kalangan wartawan dan partisipan 
yang lain. Persoalan lain, menyelenggarakan diskusi publik 
atau seminar tentu membutuhkan biaya yang lebih besar dar-
ipada	 sekedar	 konferensi	 pers.	Alternatif	 lain	 adalah	menye-
lenggarakan diskusi terbatas atau media briefing. Diskusi ter-
batas lingkupnya lebih kecil dari diskusi publik, mengundang 
kalangan terbatas seperti para ahli, pengamat, pengambil ke-
bijakan dan wartawan yang berkompeten. Media briefing kon-
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sepnya mirip dengan konferensi pers, namun waktunya lebih 
panjang dan memungkinkan pendalaman materi dengan disk-
usi intensif.

 Konferensi pers lebih mudah diselenggarakan namun 
tidak cocok untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran yang 
konseptual. Media-visit cocok untuk menyampaikan gagasan 
atau pemikiran konseptual tetapi membutuhkan waktu dan tena-
ga ekstra karena kita harus mengunjungi satu per satu redaksi 
media. Diskusi publik dan seminar efektif untuk menyampaikan 
sesuatu yang konseptual dan menjangkau khalayak yang lebih 
luas, namun arah diskusi sering kali tidak dapat diprediksi sesuai 
dengan kemauan kita. Lalu apa yang dapat direkomendasikan 
? Setiap kegiatan media-relation di atas mempunyai fungsinya 
masing-masing,	 mengandung	 kelebihan	 dan	 kelemahan.	 Yang	
perlu dilakukan adalah, memanfaatkan kegiatan-kegiatan itu 
sesuai dengan proporsi dan fungsi masing-masing.

5. Kemasan Yang Menarik dan Efisien

“Bayangkanlah anda seorang wartawan yang 
harus menulis 4 berita dalam sehari, anda  mem-
butuhkan informasi yang ringkas, padat, diskusi 
yang menarik, efektif dan tidak membosankan.”

 Media tidak hanya membutuhkan sesuatu yang pent-
ing dan bernilai publik, tetapi juga sesuatu yang menarik. Oleh 
karena itu, diskusi publik, seminar atau konferensi pers yang 
dimaksudkan untuk meraih perhatian media harus dikemas 
secara menarik. Suguhan musik selera anak-anak muda, ke-
datangan selebritis terkenal, pengamat yang tajam-terpercaya 
bisa  jadi menambah daya-tarik suatu acara. Demikian juga 
dengan pembawa acara atau moderator yang komunikatif, pe-



94 95

nuh humor dan sanggup menghidupkan suasana. Sungguh pun 
demikian, perlu diperhatikan dana yang dibutuhkan untuk ke-
butuhan-kebutuhan ini apakah sepadan dengan efek yang di-
hasilkan	atau	tidak.	Acaraa	yang	dikemas	dengan	bagus,	juga	
harus mempertimbangkan efisiensi waktu. Waktu yang dimi-
liki oleh wartawan untuk suatu acara publik boleh jadi tidak 
banyak. Banyak wartawan yang diwajibkan atau dikondisikan 
menulis lebih dari satu-dua berita per hari. Hal ini mendor-
ong wartawan untuk mendapatkan informasi lebih banyak, 
mendatangi acara yang lebih banyak. Maka semestinya suatu 
konferensi pers atau diskusi publik dilakukan secara efisien 
dalam manajemen waktu. Jika dapat diringkas dalam dua jam, 
mengapa harus tiga jam ? Jika cukup 45 menit, mengapa harus 
satu jam? Hal ini juga berlaku untuk penyusunan siaran pers, 
makalah atau presentasi yang dibagikan kepada wartawan. Si-
aran pers, makalah atau presentasi pertama-tama harus me-
narik : menggunakan lay out yang bagus, disertai dengan dia-
gram, tabel, foto atau bagan yang ilustratif atau demonstratif, 
dan seterusnya. namun siaran pers, makalah atau presentasi 
juga harus efisien, dalam arti singkat, padat dan mudah di-
pahami. Jika bisa dibikin satu halaman, mengapa harus dua 
halaman? Jika menulis makalah ringkas dengan esensi yang 
sama, mengapa harus berpanjang-panjang? 

 Pada intinya, jika ingin mendapatkan pemberitaan me-
dia, kita harus beremphati kepada para wartawan yang beban 
kerjanya berat dan harus bekerja dalam waktu yang serba 
singkat. Emphati ini yang harus ada dibenak kita ketika hen-
dak menyelenggarakan konferensi pers, diskusi publik, semi-
nar atau ketika hendak menyusun siaran pers, makalah atau 
presentasi yang dimaksudkan untuk kebutuhan pemberitaan. 
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6. Tidak Berpretensi Ilmiah-Teoritis 

“Sumber berita yang baik bukanlah sumber yang 
sedikit-sedikit berteori, melainkan sumber yang 

mampu meletakkan teori-teori dalam kepala, untuk 
melahirkan analisis yang tajam dan berbobot.”

 Banyak pengamat atau akademisi masih berpikir, bah-
wa ketika menghadapi wawancara wartawan atau ketika dalam 
suatu talkshow, mereka harus menempatkan diri layaknya il-
muwan, yang harus berbicara secara ilmiah dan teoritis selalu. 
Hal ini perlu dikoreksi. Ketika menghadapi media, yang perta-
ma-tama harus kita tonjolkan adalah berbicara secara komu-
nikatif-artikulatif. Berbicara dengan gamblang, jelas dan mu-
dah dipahami, inilah makna dari komunikatif. Seorang sumber 
berita atau narasumber talkshow televisi tidak seharusnya 
terlalu	 berpretensi	 ilmiah	 atau	 teoritis.	 Yang	 perlu	 mereka	
lakukan dihadapan wartawan adalah kontekstualisasi atas pe-
mikiran yang ilmiah atau teoritis, dengan menggunakan baha-
sa, deskripsi dan penjelasan yang mudah ditangkap. Demikian 
juga ketika kita menulis siaran pers atau artikel opini untuk 
dimuat di media massa, kita tidak perlu terlalu genit dalam 
berteori, dengan mengutip begitu banyak literatur untuk tu-
lisan yang panjangnya hanya sekitar 1000 kata. Teori sebaikn-
ya ada dalam pikiran kita, menjadi kerangka yang membingkai 
ucapan atau tulisan kita. Hal ini bukan hanya berlaku untuk 
penulis maupun sumber berita, namun juga berlaku untuk 
para wartawan. Wartawan yang baik bukan tentu bukan war-
tawan yang asal nulis tanpa dasar teoritis sama sekali. namun 
wartawan yang terlalu banyak berteori juga bukan wartawan 
yang bagus. Teori membantu wartawan yang mengolah dan 
mensistematisir data dan informasi, namun tidak berarti bah-
wa sedikit-sedikit teori itu dikutip dalam tulisan. Untuk penu-
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lis maupun sumber berita, perlu diperhatikan bahwa khalayak  
hanya memiliki waktu dan energi yang terbatas untuk mem-
baca suatu surat kabar atau menonton televisi. Khalayak tidak 
mempunyai banyak untuk mencerna suatu tulisan atau berita 
yang terlalu serius. Paralel dengan itu, wartawan juga tidak 
punya banyak waktu dan tidak memahami semua persoalan 
secara mendalam. Wartawan adalah manusia ensiklopedis : 
“mengetahui banyak hal, tapi tidak tahu banyak”. Mengetahui 
banyak hal, namun tidak mendalam. Mari kita permudah kerja 
rekan-rekan wartawan dengan penjelasan yang mudah dipa-
hami dan kontekstual!

7. Selalu Mudah Dihubungi/Diwawancarai

“Privasi anda tetap penting, namun jangan terlalu 
berpikir tentang privasi ketika wartawan membutu-

hkan pernyataan atau komentar anda!”

 Wartawan adalah sekelompok orang yang bekerja ham-
pir sepanjang waktu. Wartawan adalah satu dari sedikit pro-
fesi yang tidak membakukan hari Saptu-Minggu sebagai hari 
libur, serta tidak membakukan jam 8-17 sebagai jam kerja (of-
fice-hour). Wartawan bekerja tidak dengan jam kerja konven-
sional. Konsekuensinya, kebutuhan mereka akan informasi, 
data, klarifikasi, konfirmasi sumber juga tidak dapat dibatasi 
oleh waktu. Wartawan bisa saja tiba-tiba membutuhkan waw-
ancara sumber jam 10 malam, atau hari Minggu pagi. Mohon 
maaf, rekan wartawan akan sering menganggu privasi anda!

 Hal inilah yang perlu dipahami oleh siapa pun yang in-
gin menjadi sumber berita “idola” para wartawan. Bukan berarti 
bahwa kita tidak memiliki privasi sama sekali dan harus mener-
ima permintaan wawancara kapan pun. Tetapi dalam arti bah-
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wa kita mempunyai peluang yang bagus untuk menjadi “sumber 
idola”	para	wartawan.	Yakni	jika	kita	selalu	meluangkan	waktu	
untuk mereka, selalu terbuka untuk diwawancarai, bahkan un-
tuk menerima pertanyaan-pernyataan mereka di luar konteks 
wawancara. Kadang-kadang wartawan ingin tahu dan menan-
yakan lebih dalam tentang suatu hal, tanpa bermaksud untuk 
mengutipnya untuk berita. Sumber berita yang ingin menjadi 
media darling harus menyesuaikan dengan kondisi seperti ini.

8. Menguasai Teknologi

“Setiap sumber berita harus familier dengan 
teknologi informasi dan media sosial, dapat 

menggunakannya dengan baik, juga menyadari 
kekurangannya. Bagaimana dengan anda?”

 Syarat untuk menjadi wartawan di jaman sekarang ini, 
antara lain adalah harus melek-teknologi informasi. Harus 
mengetahui dan mampu menggunakan teknologi atau aplikasi 
terbaru yang dapat mempermudah proses mencari, menyelek-
si, mengolah, mengirim dan menyebarluaskan informasi. Pen-
guasaan teknologi informasi bahkan menjadi satu unsur yang 
diujikan dalam Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana dilem-
bagakan Dewan Pers, dan diselenggarakan asosiasi jurnalis, 
perusahaan media dan lain-lain. Teknologi informasi selalu 
mengalami perubahan yang cepat. Hari ini, telepon selular 
yang dapat digunakan untuk mengakses internet dan media 
sosial, bukan suatu hal yang istimewa lagi. Kita belum bosan 
berasyik-asyik dengan facebook, sudah muncul twitter yang 
lebih interaktif dan aktual. Kita belum jenuh dengan black-
berry messanger, sudah muncul aplikasi whatsapp. Semakin 
lama teknologi informasi harganya juga semakin terjangkau 
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harganya. Memiliki gadget yang dapat mempermudah proses 
mencari, mengolah dan mengirimkan informasi jurnalistik bu-
kan suatu kemewahan. Hampir setiap wartawan yang rata-rata 
berusia muda, di pusat maupun di daerah telah memilikinya. 
 Konsekuensinya, siapa yang ingin menjadi sumber ber-
ita yang produktif, juga harus menguasai teknologi informasi 
itu, baik software maupun hardwarenya. Di jaman yang serba 
virtual seperti sekarang ini, mengirimkan press release melalui 
faksimile misalnya, bahkan sudah mulai ditinggalkan. War-
tawan lebih membutuhkan press release yang disampaikan 
melalui email atau whatsapp. Selain lebih mudah diakses di 
mana pun dan kapan pun, press release itu lebih mudah diku-
tip. Wartawan tidak perlu mengetik  ulang sebagaimana press 
release yang dikirimkan melalui faksimile. Paralel dengan itu, 
semakin lazim undangan konferensi pers atau diskusi publik 
disebarkan melalui sms, whatsapp dan medium jejaring sosial 
lainnya. Sikap politik atau pernyataan publik lebih efektif un-
tuk menarik perhatian dan mendapatkan respon-balik banyak 
pihak ketika disampaikan melalui twiter atau facebook, tanpa 
perlu melakukan konferensi pers atau diskusi publik.  Sifat hi-
peraktualitas dan interaktivitas media sosial memberi kemu-
dahan bagi siapa saja untuk berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan banyak pihak. Meskipun di sisi lain, kita juga mesti 
menyadari konsekuensinya. Media sosial tidak jarang diguna-
kan untuk menghakimi atau mem-bully pihak-pihak tertentu. 
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9.  Menentukan Segmentasi dan Media Yang Relevan 

“Tersesat di jalan karena tidak tahu alamat! Inilah 
yang terjadi jika  kegiatan media-relation dilaku-
kan terburu-buru tanpa menentukan segmentasi 

khalayak yang mau disasar dan media yang relevan 
untuk segmentasi itu.” 

 Dewasa ini cukup lazim terjadi, anggota DPR-RI mem-
pekerjakan mantan wartawan atau praktisi PR untuk menja-
di asisten yang khusus menangani kebutuhan media-relation. 
Fungsi mereka adalah menyusun siaran pers yang berisi per-
nyataan atau sikap para anggota DPR itu tentang isu-isu so-
sial-politik aktual, lalu kemudian menyebarluaskannya ke  war-
tawan dari berbagai media melalui email. Siaran pers itu dapat 
dilakukan lebih dari dua kali dalam seminggu. Sehari setelah 
penyebaran siaran pers itu, anggota DPR yang bersangkutan 
mendapatkan laporan media mana saja yang memuat. Karena 
yang paling mudah diidentifikasi adalah pemberitaan media 
siber, maka pemberitaan media siber pula yang mendominasi 
laporan itu. Para anggota DPR cukup puas dengan hasil lapo-
ran	ini.	Apakah	siaran	pers	itu	dikutip	oleh	media	massa	cetak	
atau elektronik, relatif kurang terpantau. 
 namun sesungguhnya perlu dievaluasi, apakah tujuan 
publikasi siaran pers tersebut? Untuk mempengaruhi pros-
es pengambilan kebijakan atau untuk membangun citra diri? 
Jika citra diri menjadi tujuan, publik yang mana yang menjadi 
sasaran? Jika citra itu dimaksudkan untuk menjaga popular-
itas dan elektabilitas di mata pemilih, bukankah pemilih para 
anggota	DPR	itu	umumnya	berada	di	daerah?	Apakah	mereka	
mengakses berita-berita dari media siber yang rata-rata ber-
basis	di	Jakarta	itu?	Apakah	mereka	telah	melek-internet?
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	 Ada	kemungkinan	kesalahan	dalam	menentukan	segmen-
tasi dan media yang relevan di sini. Jika tujuannya adalah menja-
ga popularitas dan elektabilitas di mata pemilih, tentu tidak tepat 
jika anggota DPR hanya fokus “menggarap” media-media Jakar-
ta atau media-media siber. Karena popularitas dan elektabilitas 
itu untuk anggota DR lingkupnya adalah daerah pemilihan mas-
ing-masing. Kecuali untuk anggota DPR atau caleg yang dapil-
nya adalah Jabodetabek atau kota-kota besar seperti Bandung, 
Surabaya, Makassar, Medan yang penduduknya relatif melek-in-
ternet. Untuk anggota DPR atau caleg yang lain, rata-rata dapil 
mereka adalah wilayah pedesaan yang masyarakatnya berkultur 
agraris dengan akses teknologi yang terbatas. Patut digarisbawa-
hi, pengguna internet di Indonesia saat ini, meskipun setiap ta-
hun mengalami peningkatan, tetap adalah kelompok minoritas. 
Untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat rural 
itu, media radio barangkali lebih efektif, juga media-media ce-
tak yang berbasis di daerah. Beda urusannya dengan televisi na-
sional. Meskipun mereka berpusat di Jakarta, namun jangkauan 
siarannya telah menasional. Mereka juga ditunjang oleh realitas 
bahwa budaya menonton dalam masyarakat Indonesia masih 
lebih menonjol daripada budaya membaca.
 Pelajaran yang dapat dipetik, setiap kegiatan media rela-
tion harus menetapkan segmentasi yang jelas dan tegas, sehingga 
kemudian dapat diseleksi media-media  yang relevan. Pesan-pe-
san publik, gagasan-gagasan, juga pesan komersial tidak selalu 
perlu muncul di media-media nasional berbasis di Jakarta. Untuk 
kebutuhan tertentu, media-media lokal justru lebih efektif untuk 
mendekatkan diri dengan masyarakat lokal. Perlu ditambahkan, 
ada pesan-pesan yang lebih tepat disampaikan melalui media ce-
tak, media televisi, media siber atau media radio. Setiap jenis me-
dia ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing.
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10. Berita Foto atau Berita Teks?

“Buatlah konferensi pers, diskusi publik, seminar, 
pertunjukan yang semenarik mungkin sehingga 

mengundang perhatian wartawan foto.” 

 “Saat ini eranya (berita) foto. Waktu semakin singkat. 
Orang tak bisa lagi dipaksa untuk membaca seluruh isi koran. 
Dengan melihat foto, membaca sekilas, diharapkan dapat mem-
berikan informasi bagi pembaca,” demikian ujar Menteri BUMn 
Dahlan Iskan suatu ketika. Berita foto adalah rekaman suatu per-
istiwa atau fakta yang disampaikan melalui foto, tanpa teks yang 
berpanjang-panjang, kecuali keterangan di bawah foto tersebut. 
Istilah lainnya adalah foto jurnalistik. Jika berita pada umumnya 
mengisahkan fakta dengan kata-kata dan kalimat, foto jurnalistik 
mengisahkan fakta dengan gambar, dengan representasi visual. 
Tanpa keterangan yang berbelit belit dan panjang lebar, pem-
baca surat kabar dapat menangkap pesan atau memahami suatu 
kejadian	dari	sebuah	foto.	Apa	yang	disampaikan	Dahlan	Iskan,	
mengonfirmasi	salah-paham	yang	menghinggapi	beberapa	pihak	
tentang berita foto. Seringkali kegiatan diskusi, pameran seni, 
pertunjukan musik atau peresmian sesuatu diberitakan media 
dalam bentuk berita foto. Beberapa pihak yang terlanjur mema-
hami bahwa yang dimaksud dengan berita tak lain dan tak bukan 
adalah berita teks, kecewa dengan pemuatan berita foto ini. Ber-
ita foto dianggap tidak berbobot, kurang serius, kurang bercerita, 
dan hanya ilustrasi belaka.

 Buku jurnalistik dan beberapa penelitian menunjukkan 
representasi visual lebih kuat daripada representasi tekstual. 
Gambar lebih hidup dan lebih bercerita daripada tulisan. Foto 
lebih memikat dan menarik perhatian daripada paragraf-par-
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agraf. Ketika pagi-pagi kita memegang suatu surat kabar, apa 
yang pertama-tama kita pelototi? Tentu saja foto yang dimuat 
di halaman pertama. Lalu kita membaca keterangannya, baru 
kemudian kita beralih kepada judul-judul berita yang lain. 
Ketika kita membuka halaman olah raga, hampir pasti kita 
akan melihat terlebih dahulu foto pertandingan sepak-bo-
la, bulu tangkis, balap mobil, balap motor yang dipasang di 
halaman tersebut, baru kemudian beranjak membaca ber-
ita-berita yang lain. 

 Bagi orang yang paham duduk-perkara ini, tentu akan 
memilih berita foto daripada berita tekstual. Potensi untuk me-
narik perhatian pembaca lebih besar dimiliki berita foto daripa-
da berita tekstual. Ciri berita foto adalah membebaskan pembaca 
untuk menafsirkan sendiri. Sehingga kelemahannya adalah dap-
at menimbulkan salah pemahaman jika keterangan di bawah foto 
tersebut kurang memadahi. Lebih ideal lagi jika ada berita foto 
sekaligus berita teks. Bagaimana agar dimuat dalam suatu berita 
foto ? Kemasan acara harus menarik dan layak foto.

11. Aktualitas 

“Yang tidak aktual, yang lampau atau yang belum 
terjadi, akan disimpan sebagai arsip oleh redaksi!”

 Ciri dari media harian adalah mengedepankan aktu-
alitas. Media harian selalu berusaha mencari dan memberi-
takan peristiwa yang paling baru, yang terkini. Untuk media 
radio dan televisi, aktualitas itu bahkan tidak diukur dalam 
hitungan hari, namun dalam hitungan jam. Media radio dan 
televisi mempunyai program berita regular edisi pagi, siang, 
sore, bahkan malam. Berita-berita edisi siang lebih baru dari 
berita-berita edisi pagi, berita edisi sore lebih baru atau mer-
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upakan	updating	dari	berita	edisi	siang,	dan	seterusnya.	Aktu-
alitas dalam hitungan media siber mencakup waktu yang lebih 
pendek	lagi.	Apa	yang	terjadi	dalam	jam	ini,	menit	ini?	Begit-
ulah kira-kira pertanyaan yang membayangi benak wartawan 
radio, televisi atau media siber. 

 Dapat dibayangkan betapa dinamis perubahan dan 
perkembangan realitas yang diangkat media. Maka jika kita 
ingin mendapatkan pemberitaan media, kita harus mengikuti 
perubahan dan perkembangan realitas terberitakan itu. Sem-
inar, diskusi, konferensi pers akan mudah menarik perhatian 
pers jika dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi, apa yang 
sedang menjadi sorotan pers atau publik. Sulit untuk meng-
harapkan media tiba-tiba memberitakan suatu perkara tanpa 
ada konteks yang aktual, tanpa ada cantelan berita (newspeak). 
Kita tidak dapat meminta media memberitakan aktivitas-ak-
tivitas kita tanpa menimbang aktualitas dan kontekstualitasn-
ya. Jika ingin mendapatkan pemberitaan media, maka kita 
perlu mengamati perkembangan isu dan wacana publik, dan 
tidak memaksakan wacana yang sudah lewat atau sama sekali 
belum berkembang. 

12. Momentum

“Kenalilah momentum pemberitaan, manfaatkanlah 
dengan baik-baik!” 

 Selain aktualitas, media juga memperhitungkan mo-
mentum. Momentum dapat merujuk kepada peristiwa besar 
yang rutin seperti Idul Fitri, natal, Tahun baru, Hari Kemerde-
kaan RI, Pemilu, pergantian presiden dan lain-lain. Momen-
tum juga dapat merujuk kepada peristiwa besar tidak rutin 
seperti kenaikan harga BBM, pemberlakuan kawasan pasar be-
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bas	Asean,	penurunan	nilai	mata	uang	rupiah,	bencana	banjir,	
terorisme dan lain-lain. Media biasanya menerapkan agenda 
pemberitaan tertentu terkait dengan momentum atau peristi-
wa tersebut. Misalnya saja, media membuat edisi khusus Leb-
aran, natal dan Tahun Baru, pemilu dan seterusnya. Dalam 
kaitannya dengan isu perempuan dan anak, momentum juga 
dapat	 berupa	 Hari	 Kartini,	 Hari	 Anak-Anak	 nasional,	 Hari	
Perempuan Internasional. 

 Momentum ini dapat dimanfaatkan publik figure, 
pengamat, pengusaha, badan publik atau perusahaan yang 
berkepentingan dengan pemberitaan media untuk unjuk ek-
sistensi diri, mengaktualisasikan gagasan atau pemikiran, atau 
memperkenalkan produk-produk baru yang relevan. Perlu ke-
jelian dan perencanaan matang untuk memanfaatkan momen-
tum-momentum tersebut. Karena media mempunyai perha-
tian khusus terhadap momentum tersebut, misalnya dengan 
menyiapkan edisi khusus, media akan menyediakan ruang 
pemberitaan yang lebih besar. Media membutuhkan lebih 
banyak informasi, data, perspektif dan sumber. Inilah yang 
mestinya dimanfaatkan public figure, badan publik atau pe-
rusahaan. Momentum tidak datang dua kali, atau hanya akan 
datang setahun sekali, sehingga harus dimanfaatkan seopti-
mal mungkin. 

13. Penting dan Menjadi Urusan Publik

“Yang tidak penting, yang tidak berurusan dengan 
kepentingan masyarakat, mungkin tetap ditulis oleh 
wartawan, namun akan dicampakkan oleh redaksi.”

	 Apa	yang	diberitakan	atau	didiskusikan	oleh	media	ha-
rus bersifat penting bagi publik atau berkaitan erat dengan 
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masalah publik. Inilah prinsip dasar dalam jurnalisme. Per-
tanyaannya adalah publik yang mana? Bagaimana menjang-
kau mereka? Perlu digarisbawahi, segmentasi pembaca, pen-
dengar	 atau	 pemirsa	 media	 adalah	 berbeda-beda.	 Ada	 yang	
menyasar	 kelas	 atas,	 kelas	menengah	 atau	 kelas	 bawah.	 Ada	
yang menyasar masyarakat urban atau masyarakat pedesaan. 
Dalam konteks ini, yang penting untuk pembaca Kompas, be-
lum	tentu	penting	untuk	pembaca	Pos	Kota.	Yang	penting	un-
tuk penonton Metro TV dan Tvone belum tentu penting untuk 
penonton	 Indosiar	 dan	AnTV.	Karena	media-media	 tersebut	
menggarap segmen masyarakat yang berbeda. Pembaca Kom-
pas barangkali mempunyai perhatian khusus kepada masalah 
inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. namun pembaca Pos 
Kota tidak begitu mempunyai perhatian terhadap isu tersebut, 
kecuali jika sudah berdampak kepada kenaikan harga-harga 
kebutuhan pokok.

 Isu yang dibahas media juga harus dekat dengan pem-
bacanya.	Ambil	contoh	media-media	daerah,	semestinya	pem-
beritaannya juga berfokus kepada isu-isu di daerah. Tetapi 
yang terjadi hingga saat ini tidak demikian. Headline ber-
ita utama, berita politik, berita olahraga, berita hukum me-
dia-media daerah masih sering mengekor media nasional atau 
menonjolkan apa yang terjadi di Jakarta. Jika demikian, apa 
esensi media daerah? Mengapa tidak mengangkat isu-isu lokal 
agar dekat dengan pembaca daerah? Hal yang kurang-lebih 
sama juga terjadi di media televisi. Beberapa stasiun televisi 
sesungguhnya menggarap segmen masyarakat kelas menen-
gah ke bawah. namun mari kita perhatikan, apakah sajian 
informasi dan hiburan di stasiun televisi tersebut sudah be-
nar-benar mencerminkan problem dan sensibilitas kelas me-
nengah ke bawah? Jangan-jangan masalah korupsi yang ban-
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yak dipermasalahkan stasiun televisi adalah korupsi-korupsi 
besar dalam jumlah besar dan melibatkan orang-orang besar 
saja? Korupsi yang dihadapi rakyat kecil ketika mengurus 
KTP, SIM, Surat Tanah tidak banyak di bahas. Jangan-jangan 
yang dibahas adalah korupsi yang terjadi di Jakarta? Padahal 
mayoritas pemirsa televisi berada di daerah, di pedesaan?

 Siapapun yang ingin menjadi sumber berita produktif, 
mesti memperhatikan masalah ini. Bahwa yang mereka bic-
arakan, yang mereka ungkapkan, harus bersentuhan langsung 
dengan masalah masyarakat, khususnya masyarakat yang 
menjadi target sasaran dari media yang berbeda-beda. Hal 
yang sama juga berlaku untuk badan publik dan perusahaan. 
Jika misalnya mereka melakukan placement iklan, tentu perlu 
diperhatikan benar relevansi dan kedekatan pesan yang dis-
ampaikan dengan segmen khalayak dari media. Di hadapan 
pers, jangan memaksakan diri untuk berbicara tentang sesua-
tu yang tidak penting dan tidak berurusan langsung dengan 
kehidupan	masyarakat!	 Apa	 yang	 penting	 dan	 dekat	 dengan	
kehidupan masyarakat itu? Tak perlu ragu untuk mendengar-
kan opini orang lain dalam hal ini.

14. Unik dan Di Luar Kelaziman

“Unik, lain dari yang lain, dan di luar kelaziman, 
itulah yang selalu dicari-cari media. Bagaimana 

dengan pemikiran, produk dan diri anda?” 

 Media tidak menyukai hal-hal yang biasa saja, yang 
umum dan sudah sering terjadi. Sebaliknya, media selalu ter-
tarik kepada hal-hal yang mencolok, berbeda dari yang lain dan 
istimewa. Maka jika suatu lembaga, tokoh, perusahaan, pro-
duk atau gagasan ingin menarik perhatian media, maka harus 
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menampilkan diri sebagai sesuatu mencolok, berbeda, atau is-
timewa. Seorang selebritis yang menjadi anggota DPR tentu se-
karang ini bukan hal yang luar biasa. Sudah banyak selebritis 
menjadi anggota DPR. namun alam bawah sadar masyarakat 
sebenarnya masih menyatakan, para selebritis itu menjadi an-
ggota DPR dengan hanya bermodal popularitas. Opini publik 
diam-diam menyatakan demikian. namun jika tiba-tiba ada 
sedikit politisi-selebritis yang terlihat pintar, menguasai per-
masalahan dengan baik, mampu berpikir dan berbicara dengan 
sistematis, hampir pasti akan mengundang perhatian media 
dan akan menjadi “langganan” diwawancarai wartawan. Mere-
ka akan kelihatan berbeda, istimewa di tengah-tengah politi-
si-selebritis yang umumnya mengalami “gegar budaya”. 

15.  Memanfaatkan Rubrik Non Berita 

“Rubrik surat pembaca dan rubrik artikel opini 
ibaratnya adalah kesempatan  untuk beriklan tanpa 
perlu membayar. Maka sebaiknya dimaksimalkan.”

	 Agar	ruang	diskusi	media	tidak	menjadi	sangat	elitis,	me-
dia perlu mengoptimalkan rubrik surat pembaca. Mengapa har-
us surat pembaca?  Karena di dalam ruang pemberitaan, orang 
awam praktis hanya menjadi penonton. Media saat ini sangat 
terpola untuk mengangkat sensibilitas, minat dan cara-pandang 
kalangan elit. Konsep tentang otoritas sumber, mengondisikan 
media untuk terus-menerus berkutat dengan sumber-sumber 
resmi negara, pakar, akademisi dan tokoh lembaga swadaya 
masyarakat. Elitisme juga terjadi pada pemilihan obyek berita. 
Jika media memberitakan masalah korupsi misalnya, hampir 
pasti itu adalah korupsi dengan jumlah uang yang besar, meli-
batkan nama-nama besar dan terjadi di pusat-pusat kekuasaan. 
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Korupsi yang sehari-hari dihadapi rakyat kecil, dalam pengu-
rusan KTP, SIM, izin usaha, akte kelahiran dan lain-lain hanya 
samar-samar terdengar dalam diskursus media tentang korup-
si. Padahal jika diakumulasikan, berbagai pungutan liar, biaya 
siluman dan pemerasan yang sehari-hari dihadapi rakyat kecil 
sesungguhnya juga merupakan “mega korupsi”. 

 Dalam statusnya sebagai ruang publik, media be-
lum memberikan porsi memadahi bagi munculnya suara dan 
kepentingan orang awam. Inilah yang kemudian dianggap se-
bagai paradoks komunikasi massa. Komunikasi selalu men-
gandaikan kesetaraan dan interaktivitas. namun komunikasi 
massa modern dalam prakteknya menempatkan satu pihak 
sekedar sebagai massa yang pasif : penonton televisi, pen-
dengar	 radio,	 pembaca	 media	 cetak.	 Yang	 difasilitasi	 media	
jangan-jangan bukan kegiatan komunikasi, tetapi sekedar ke-
giatan transmisi pesan satu arah dari kaum elit kepada may-
oritas orang yang tidak memiliki kesempatan  untuk merespon 
dan melibatkan diri. Dalam konteks inilah, posisi rubrik surat 
pembaca sangat penting. Rubrik ini ibaratnya jendela untuk 
menyaksikan masalah konkrit sehari-hari masyarakat keban-
yakan : buruknya pelayanan publik, pungutan liar di hampir 
semua lini birokrasi, peradilan yang tak berpihak kepada yang 
lemah, pelecehan hak-hak konsumen, dan lain-lain. Surat 
pembaca adalah etalase kegelisahan masyarakat yang melegit-
imasi ruang publik media. 

 Oleh karena itu, hendaknya kita tidak meremehkan 
surat pembaca. Kita justru harus memanfaatkannya dengan 
baik. Perlu ditegaskan, beberapa penelitian menunjukkan, 
perhatian masyarakat terhadap rubrik surat pembaca sangat 
tinggi. Banyak pihak ketika membaca surat kabar, yang dicari 
dan dibaca dengan seksama adalah rubrik surat pembaca. Hal 
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yang sama juga dilakukan kalangan perusahaan swasta. Pent-
ing bagi mereka untuk membaca rubrik surat pembaca untuk 
mengecek ada-tidaknya komplain dari pelanggan atau konsu-
men terhadap produk atau jasa yang mereka sediakan. Pent-
ing bagi mereka untuk merespon dengan segera surat pembaca 
yang ditulis pelanggan atau konsumen tersebut.

 Rubrik  Opini juga perlu dimanfaatkan. Rubrik ini dise-
diakan bagi siapa saja yang dapat menulis karya ilmiah pop-
uler. Masalah yang diangkat bisa apa saja sejauh berkaitan 
dengan isu-isu publik, tidak terbatas kepada masalah politik. 
Penulis bebas mengutip pemikiran siapa saja, namun disaran-
kan agar tidak terlalu banyak kutipan. Syaratnya adalah berke-
mampuan menulis secara ilmiah, tetapi dengan menggunakan 
bahasa yang populer. Banyak orang terbiasa menulis karya il-
miah, namun belum tentu dapat mengemasnya dengan bahasa 
yang populer. Di sisi lain banyak pihak, terutama wartawan, 
sudah terbiasa dengan tulisan populer, namun belum tentu 
berhasil menulis artikel opini yang disyaratkan menawarkan 
perspektif tertentu terhadap suatu masalah. Di sinilah keuni-
kan dari menulis artikel opini. 

 Panjang tulisan artikel opini ditentukan oleh mas-
ing-masing redaksi, namun rata-rata dalam rentang 500-
1000 kata per tulisan. Penulis tidak perlu membayar, namun 
justru mendapatkan honorarium jika tulisannya dimuat. 
Jadi mari kita bayangkan, kita dapat menuangkan gagasan 
atau pemikiran kita dengan cukup panjang, dimuat di me-
dia massa, berpotensi dibaca banyak orang, sangat mungkin 
mempengaruhi opini masyarakat atau pengambil kebijakan, 
tetapi kita tidak perlu membayar alih-alih mendapatkan hon-
orarium! Sebuah kesempatan yang seharusnya dimaksimal-
kan bagi siapa saja yang ingin beraktualisasi dan bereksis-
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tensi melalui media massa. Sebagai perbandingan, berapa 
uang yang harus kita bayarkan jika memasang iklan di media 
dengan panjang yang sama dengan pemuatan artikel opini di 
media massa tersebut. Politisi, pejabat, pengusaha, aktivis, 
pengamat, bahkan selebritis semestinya memaksimalkan ru-
brik opini, juga rubrik yang lebih ekslusif :resensi buku dan 
resensi film atau seni. 

16. Memanfaatkan Hak Jawab 

“Jika merasa dirugikan pemberitaan media, jika 
pernyataan dikutip secara tidak benar, ajukan hak 

jawab kepada media bersangkutan!”

 Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, 
organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan men-
yanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melang-
gar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketida-
kakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya ( Pasal 1  UU 
Pers no. 40 Tahun 1999). Hak jawab sesungguhnya adalah 
sejenis “pengakuan berdosa” dari media. Media mengaku 
telah berbuat salah, telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, 
telah mengutip pernyataan sumber secara tidak benar, telah 
memberitakan seseorang secara tidak berimbang atau meng-
hakimi, dan seterusnya. Pihak-pihak yang merasa dirugikan 
pemberitaan media diberi kesempatan untuk menyampaikan 
klarifikasi atau sanggahan secara memadahi. Jika pelanggaran 
yang terjadi adalah pemberitaan yang menghakimi, hak jawab 
harus disertai dengan “permintaan maaf media yang bersang-
kutan kepada pihak yang dirugikan dan kepada masyarakat!” 

 Untuk pers yang profesional, melaksanakan  “penga-
kuan bersalah” itu sesungguhnya adalah sesuatu yang cukup 
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berat. Bisnis pers adalah bisnis yang bertumpu kepada keper-
cayaan masyarakat terhadap kualitas informasi yang disuguh-
kan secara regular oleh media. Semakin sering media melaku-
kan kesalahan jurnalistik, semakin sering frekuensi pemuatan 
hak jawab dari pihak yang dirugikan. Dan semakin seringnya 
frekuensi pemuatan hak jawab tersebut, dapat mempengaru-
hi kepercayaan publik terhadap media yang bersangkutan. 
Meskipun pada sisi lain, pemuatan hak jawab sesungguhnya 
juga bermakna positif, menunjukkan kerendahhatian  media 
untuk mengakui kesalahan dan memberikan kesempatan klar-
ifikasi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.  

 Hak jawab diajukan kepada media yang mempublikasi-
kan berita dengan tembusan ke Dewan Pers. Media wajib mel-
ayani setiap Hak Jawab ( Pasal  5 UU Pers no. 40 Tahun 1999).  
Melayani di sini dalam pengertian merespon permintaan hak 
jawab dengan baik dan memuat hak jawab jika memang ter-
bukti  terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab 
dapat diajukan untuk keseluruhan atau per bagian dari ber-
ita, wajib dimuat pada tempat, rubrik atau program yang sama 
dengan berita yang dipermasalahkan.  Dengan persetujuan 
kedua pihak, hak jawab dapat dimuat di tempat yang lain, 
dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talk-
show, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain 
tetapi bukan dalam format iklan. Pelayanan Hak Jawab tidak 
dikenakan biaya dan harus dilakukan dalam waktu yang se-
cepatnya sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan. Me-
dia cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya 
atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab 
dimaksud diterima redaksi. Untuk media televisi dan radio 
wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya. Media 
berhak menolak bila hak jawab : 1) panjang/durasi/jumlah 
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karakternya melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik 
yang dipersoalkan; 2) memuat fakta yang tidak terkait den-
gan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; 
3) pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; 4) 
substansinya bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga 
yang harus dilindungi secara hukum.

 Pengalaman Dewan Pers menunjukkan, banyak public 
figure merasa tidak puas jika pelanggaran Kode Etik Jurnal-
istik yang dilakukan media hanya diganjar dengan hukuman 
hak jawab. Hak jawab dianggap sebagai hukuman yang terlalu 
ringan dan tidak seimbang dengan kerugian immaterial pihak 
yang	diberitakan	pers.	Ada	juga	yang	beranggapan	hak	jawab	
statusnya sama dengan surat pembaca. Dari penjelasan di 
atas, anggapan ini perlu dikoreksi. Hak jawab bukan sesuatu 
yang remeh-temeh, sebagaimana dipahami banyak public fig-
ur. Sebab hak jawab harus dimuat dengan panjang yang sama, 
di tempat yang sama dengan berita yang telah dipublikasikan 
media dan dikomplain pihak tertentu. Hak jawab berlaku un-
tuk setiap berita, dan media yang menolak memuat hak jawab, 
dapat dikenakan sanksi pidana denda 500 juta rupiah! 

 Belum lagi jika dipertimbangkan, berapa space yang 
harus disediakan media untuk pemuatan hak jawab. Secara 
komersial, space tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk 
pemuatan iklan sehingga mendatangkan income untuk media. 
namun sekali lagi, hak jawab tidak dapat diperlakukan sebagai 
iklan. Media tidak boleh menarik keuntungan komersial dari 
pemuatan hak jawab. Sementara sebaliknya bagi mereka yang 
hak jawabnya dimuat,  hak jawab itu secara tidak langsung dap-
at berfungsi sebagai semacam “promosi diri” yang gratis. Maka 
dari itu, sebuah kerugian besar jika ada pihak yang tidak meng-
gunakan hak jawabnya secara optimal ! Pengalaman Dewan Pers 
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juga menunjukkan, hak jawab sebagai adalah semacam sanksi 
sosial yang cukup efektif untuk mendisiplinkan pers profesion-
al dalam melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, untuk mengin-
gatkan pers profesional agar mengurangi kesalahan-kesalahan, 
serta untuk merehabilitasi nama baik pihak yang dirugikan. 

17. Memanfaatkan Dewan Pers dan KPI

“Jangan main hakim sendiri kepada media, juga 
jangan berdiam diri ketika dirugikan media, Dewan 

Pers dan KPI siap membantu anda!” 

 Badan Publik, perusahaan, pejabat, politisi dan seleb-
ritis yang sering berurusan dengan media, harus mengetahui 
status dan kewenangan dua lembaga : Dewan Pers dan Komi-
si Penyiaran Indonesia (KPI). Pengetahuan ini penting agar 
kita dapat memanfaatkan kedudukan dua lembaga ini jika se-
dang menghadapi masalah dengan pers. Jika kita mempunyai 
masalah dengan pers, seyogyanya tidak memaksakan diri un-
tuk menanganinya secara sendirian. Sangat tidak direkomen-
dasikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah 
kepada kekerasan terhadap wartawan, namun juga tidak dire-
komendasikan untuk berdiam diri dan selalu mengalah ketika 
merasa “dikerjai” media. Kuncinya adalah bagaimana dapat 
memanfaatkan keberadaan Dewan Pers dan KPI. Jika anda 
mengadukan masalah anda dengan pers kepada dua lembaga 
ini, saja artinya anda menyerahkan 60 persen beban anda ke-
pada dua lembaga ini dalam hubungannya dengan media. 

 Dewan Pers adalah lembaga negara independen yang 
dibentuk berdasarkan UU Pers untuk mengembangkan ke-
merdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 
Fungsi Dewan Pers antara lain menetapkan dan mengawasi 
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pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan mengupayakan penyel-
esaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubu-
ngan dengan pemberitaan pers. Ruang-lingkup wewenang De-
wan Pers dengan demikian adalah media massa cetak, siber, 
radio dan televisi, sejauh mereka menjalankan fungsi-fungsi 
jurnalistik. Sedangkan KPI adalah lembaga negara independ-
en yang dibentuk berdasarkan UU Penyiaran no 32 2002 un-
tuk menjalankan fungsi regulator penyelenggaraan penyiaran 
di Indonesia. Ruang lingkup wewenang KPI dengan demikian 
adalah lembaga penyiaran radio dan televisi yang dapat dibagi 
menjadi tiga : publik, komunitas dan swasta.  

 Dengan demikian, ada irisan wewenang Dewan Pers 
dan KPI, yakni dalam urusannya dengan dengan media tele-
visi dan radio. Bagaimana menjelaskan irisan wewenang ini? 
Pertama-tama perlu dipahami bahwa tidak sepenuhnya “ja-
ti-diri” media radio dan televisi adalah pers.  Tidak semua ker-
ja media radio dan televisi adalah kerja jurnalistik, dan tidak 
semua produk yang disiarkan radio dan televisi adalah produk 
jurnalistik.	Yang	dapat		dikategorikan	sebagai	produk	jurnalis-
tik hanyalah program berita dan informasi, termasuk program 
talkshow tentang isu sosial-politik. Talkshow seperti “Bukan 
Empat Mata” pun tidak masuk dalam kategori program jur-
nalistik, tetapi kategori program hiburan. Mayoritas program 
televisi adalah program hiburan, dengan pengecualian untuk 
televisi berita. Dalam konteks program berita dan informasi di 
media televisi dan radio inilah, terjadi irisan antara wewenang 
KPI dan Dewan Pers. KPI berwenang untuk meregulasi semua 
jenis program atau isi siaran media televisi dan radio, ter-
masuk program-program berita dan informasi berdasarkan 
UU Penyiaran dan P3SPS. Tetapi khusus untuk program ber-
ita dan informasi ini, Dewan Pers juga berwenang menegak-
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kan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu, dalam 
konteks jurnalisme radio dan televisi,  Dewan Pers dan KPI ha-
rus bekerja sama dan berkoordinasi. Jika mendapatkan pen-
gaduan-pengaduan tentang dugaan pelanggaran etika pers di 
media televisi dan radio, KPI akan meminta pendapat Dewan 
Pers sebelum mengambil keputusan. Pendapat Dewan Pers ini 
menjadi pertimbangan KPI ketika mengambil keputusan ber-
dasarkan UU Penyiaran dan P3SPS. Perlu ditegaskan, Dewan 
Pers tidak mempunyai kewenangan terhadap isi siaran non 
berita dan non informasi di media radio maupun televisi.

 Sekali lagi perlu dipertegas, masalah apa saja yang 
dapat diadukan ke Dewan Pers? Masalah pemberitaan semua 
jenis media, masalah sikap dan perilaku wartawan. Masalah 
apa yang dapat diadukan ke KPI? Semua masalah yang terkait 
dengan isi siaran radio dan televisi, persoalan alokasi frek-
uensi radio dan televisi, masalah perizinan serta kepemilikan 
radio dan televisi. Dewan Pers dan KPI juga pihak yang tepat 
jika anda ingin memberikan masukan tentang pengaturan eti-
ka media, atau ingin bekerja sama menyelenggarakan uji kom-
petensi wartawan, pelatihan jurnalistik dan semacamnya.

18. Memanfaatkan Kedudukan Asosiasi Wartawan

“Organisasi profesi wartawan sering bersikap lebih 
tegas kepada wartawan dari pada perusahaan pers 

tempat wartawan itu bekerja.”

 Selain Dewan Pers dan KPI, ada pihak lain yang dapat di-
minta bantuan ketika kita bermasalah dengan pers, khususnya 
dengan wartawan. Pihak yang dimaksud adalah asosiasi profesi 
wartawan. Jika menghadapi wartawan yang tidak profesional, 
memeras, memaksa-maksa narasumber, melanggar privasi ter-
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lalu jauh, anda dapat mengadukannya kepada asosiasi warta-
wan. Jika perusahaan atau badan publik ingin menyelenggar-
akan pelatihan jurnalistik, penghargaan jurnalistik, pelatihan 
kewirausahaan untuk wartawan, sebaiknya bekerja sama den-
gan asosiasi wartawan. Jika anda seorang pengamat, selebritis 
atau akademisi yang ingin memperluas jaringan di komunitas 
wartawan, anda dapat melakukannya melalui keterlibatan da-
lam kegiatan-kegiatan asosiasi wartawan.

  namun asosiasi wartawan manakah yang dimaksud? Di 
sini, penting untuk memastikan bahwa kita berhubungan den-
gan asosiasi wartawan yang otoritatif dan berpengaruh. Sering 
terjadi, badan publik atau korporasi tiba-tiba harus menghadapi 
organisasi profesi wartawan yang belum pernah dikenal sebel-
umnya, atau yang namanya kedengaran asing. Organisasi war-
tawan tersebut ada yang sekedar mengenalkan diri, ada yang 
mengajukan proposal kerjasama, ada juga yang terang-terangan 
meminta bantuan dana. Mendirikan organisasi atau perkumpu-
lan memang hak setiap orang. Demikian juga dengan mendiri-
kan organisasi wartawan, adalah hak setiap wartawan. namun 
perlu diperhatikan benar agar organisasi profesi wartawan tidak 
disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan pihak lain atau 
merugikan nama baik pers secara keseluruhan. Untuk itulah, da-
lam perkembangannya Dewan Pers dan unsur masyarakat pers 
merasa perlu untuk merumuskan ketentuan tentang organisasi 
wartawan. Ketentuan tentang organisasi profesi wartawan dia-
tur dalam Peraturan Dewan Pers no. 04/2006 tentang Standar 
Organisasi Wartawan. Perlu dijelaskan di sini, setiap peraturan 
yang dikeluarkan Dewan Pers, dirumuskan melalui proses yang 
bersifat terbuka dan partisipatoris, yang melibatkan organisasi 
wartawan, organisasi perusahaan pers yang menjadi stakehold-
ers Dewan Pers serta para pakar pers dan komunikasi massa. 
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 Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi 
Wartawan menegaskan bahwa organisasi wartawan memiliki 
mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga ke-
merdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 
40 Tahun 1999 tentang Pers. Organisasi wartawan harus ber-
bentuk	badan	hukum,	memiliki	Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	
Rumah Tangga sebagai organisasi profesi, serta mempunyai 
kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota 
provinsi dengan alamat kantor pusat serta kantor cabang-
cabang yang jelas dan dapat diverifikasi. Organisasi wartawan 
harus memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas  
ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lain-
nya yang tidak merangkap jabatan, serta memiliki pengurus 
cabang sekurang-kurangnya di sepuluh provinsi di Indonesia. 
Organisasi wartawan juga harus memiliki mekanisme per-
gantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional 
atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu. Organis-
asi wartawan harus memiliki anggota sedikitnya 500 warta-
wan dari seluruh cabangnya dengan bukti-bukti yang jelas. 
Organisasi wartawan harus memiliki program kerja di bidang 
peningkatan profesionalisme pers, serta memiliki kode etik 
jurnalistik  yang secara prinsip tidak bertentangan dengan 
Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Organ-
isasi wartawan harus terdaftar di Dewan Pers dan bersedia 
diverifikasi oleh Dewan Pers.  

	 Ada	 banyak	 organisasi	 wartawan	 yang	 eksis	 di	 Indo-
nesia. namun semuanya memenuhi ketentuan-ketentuan se-
bagaimana disebut di atas. Kesulitan yang dihadapi organisasi 
wartawan dalam hal ini misalnya saja adalah jumlah anggota 
yang tidak mencapai 500 wartawan, jumlah cabang yang tidak 
mencapai	sepuluh	propinsi,	belum	memiliki	AD/ART,	atau	be-



118 119

lum memiliki kantor yang tetap. Setiap tiga tahun sekali, De-
wan Pers melakukan verifikasi organisasi wartawan berdasar-
kan ketentuan-ketentuan di atas. Hanya organisasi wartawan 
yang telah terverifikasi Dewan Pers yang memiliki hak suara 
dalam pemilihan anggota Dewan Pers dan terlibat dalam peny-
usunan peraturan-peraturan Dewan Pers. Hingga tahun 2013, 
organisasi wartawan yang terverifikasi Dewan Pers ada tiga : 
Persatuan	Wartawan	Indonesia	(PWI),	Aliansi	Jurnalis	 Inde-
penden	 (AJI)	 dan	 Ikatan	 Jurnalis	 Televisi	 Indonesia	 (IJTI).	
Bukan berarti dengan demikian hanya tiga organisasi warta-
wan ini yang sah dan boleh beraktivitas di Indonesia. Organ-
isasi wartawan yang lain tetap dapat berdiri dan menjalankan 
aktivitasnya. Juga tidak tertutup kemungkinan bagi lahirnya 
organisasi wartawan baru. namun yang telah memenuhi ket-
entuan dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standard Organ-
isasi Wartawan sejauh ini hanya tiga organisasi di atas. Dewan 
Pers melakukan verifikasi dengan fair dan terbuka, sehing-
ga bisa jadi komposisi dan jumlah organisasi wartawan yang 
menjadi stakeholders Dewan Pers suatu saat berubah sesuai 
hasil verifikasi. 

19. Membantu Pers Dengan Cara Yang Benar 

“Jangan berikan uang kepada wartawan, ada cara 
lain yang lebih bijak dan bermartabat untuk mem-

bantu mereka!”

 Harus diakui dan tidak perlu ditutup-tutupi, kebiasaan 
memberikan uang atau semacamnya kepada wartawan sangat 
lazim dilakukan pejabat publik, badan publik, selebritis, pe-
rusahaan dan praktisi PR di Indonesia. Begitu sering dikritik 
budaya amplop ini belakangan, namun kenyataannya masih 
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sangat subur berkembang. Tidak sedikit pejabat, politisi atau 
pengusaha yang memberikan uang kepada wartawan tan-
pa maksud apa-apa selain untuk menjaga pertemanan, atau 
semata-mata ingin membantu teman wartawan yang istrinya 
sedang sakit, anaknya mau membayar sekolah dan seterusnya. 
Bisa juga yang terjadi adalah mereka tidak enak hati memberi-
kan THR kepada dua wartawan, sementara temen si wartawan 
banyak dan mengetahui perihal THR itu. namun prinsipnya 
adalah, memberikan sesuatu kepada wartawan yang berpoten-
si untuk meliput atau mewawancarai anda, apa pun alasannya 
tidak dapat dibenarkan. Wartawan harus menyingkirkan sega-
la sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu independensi 
dan sikap kritisnya terhadap subyek berita, terhadap sumber, 
dan anda harus membantu wartawan dalam melakukan hal ini 
dengan tidak memberikan imbalan apa pun kepada wartawan!

 Memang, hal ini sulit diterapkan. Budaya memberi-
kan imbalan kepada wartawan sudah mengakar dan menjalar 
ke mana-mana, baik dengan maksud untuk mempengaruhi 
pemberitaan maupun semata-mata karena kebiasaan “menye-
nangkan”	 tamu	atau	kolega.	Yang	 ingin	direkomendasikan	di	
sini adalah cara lain untuk membantu media, membantu war-
tawan, tanpa memberikan cash-money atau benda material.  
Jika anda  memiliki dana yang cukup dan ingin membantu 
media atau wartawan, apa yang dapat dilakukan?  Pertama, 
memasang iklan di media. Memberikan uang kepada wartawan 
adalah tindakan yang melanggar UU Pers, tetapi memasang 
iklan berbayar di media tempat wartawan itu bekerja adalah 
tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum. Sama-sama 
mengeluarkan uang, yang satu “haram”, yang satu “halal”. 

 Kedua, menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk 
meningkatkan kapasitas para wartawan. Dalam hal ini, kita 
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dapat bekerja sama dengan perusahaan media, asosiasi war-
tawan	 seperti	 PWI,	AJI,	 IJTI,	 atau	dengan	perguruan	 tinggi.	
Ini cara membantu wartawan yang paling direkomendasikan. 
Pelatihan jurnalistik dapat dilakukan untuk kategori umum, 
bisa juga untuk kategori spesialistik : jurnalisme lingkungan, 
jurnalisme migas, jurnalisme kesehatan dan medis, jurnalisme 
perbankan, jurnalisme ekonomi-kreatif dan seterusnya. Ket-
iga, memberikan bea siswa pendidikan wartawan atau mem-
berikan penghargaan jurnalistik. Bea siswa untuk menempuh 
pendidikan formal dan informal jurnalistik dapat diberikan 
kepada wartawan muda, wartawan berprestasi atau wartawan 
yang menonjol di media masing-masing. Penghargaan jurnal-
istik diberikan dalam ajang lomba karya jurnalis untuk seluruh 
wartawan dengan kategori dan spesialisasi sebagaimana telah 
dijelaskan di atas : jurnalisme lingkungan, jurnalisme migas, 
jurnalisme ekonomi kreatif, dan seterusnya. Beberapa peru-
sahaan besar telah melakukan hal ini, dan dampaknya positif 
bagi citra dan popularitas perusahaan. 

 namun mungkin akan muncul pernyataan,”masalah 
wartawan bukan soal kemampuan jurnalistik saja, tetapi ter-
utama adalah soal kesejahteraan!”. Pelatihan dan pendidikan 
jurnalistik itu menyejahterakan “otak dan jiwa” wartawan, na-
mun tidak menyejahterakan kehidupan (ekonomi) wartawan 
dan keluarganya. Pada titik ini, kita sampai kepada opsi keem-
pat, yakni menyelenggarakan pelatihan wirausaha untuk war-
tawan. Problem kesejahteraan coba diatasi dengan treatment 
kesejahteraan : membekali wartawan dengan pengetahuan 
dan keterampilan wira-usaha. Kesejahteraan wartawan di In-
donesia secara umum memang masih memprihatinkan. Ban-
yak dari mereka yang digaji di bawah upah minimum propinsi. 
Sementara menyarankan mereka untuk berpindah profesi bisa 
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jadi justru memicu kontroversi. Maka salah-satu opsi penye-
lesaiannya adalah mendorong mereka berwira-usaha. Profesi 
wartawan tetap dijalankan, namun mereka mempunyai bisnis 
sampingan, mempunyai pendapatan lain, yang tidak meng-
ganggu independensi dan profesionalisme mereka. Wartawan 
berwira-usaha bukanlah hal baru. Ini dianggap solusi untuk 
tetap menjalankan “panggilan jiwa” menjadi wartawan, na-
mun dengan kehidupan yang layak tanpa menggadaikan ide-
alisme, tanpa menyalahgunakan profesi. Banyak wartawan 
yang memelihara ayam potong, berternak lele, membuka 
warung-makan, menanam kayu sengon dan lain-lain. Mereka 
bangga menjadi wartawan dan tidak ingin meninggalkannya. 
namun mereka ingin hidup yang lebih layak sehingga menco-
ba berwira-usaha. Perusahaan atau badan publik yang ingin 
membantu wartawan, atau yang memiliki dana rutin tahunan 
untuk pembinaan pers, dapat mencoba opsi yang keempat ini. 
Pelatihan wira-usaha dapat dilakukan dengan bekerja-sama 
dengan asosiasi wartawan sebagaimana disebut di atas.  

20. Tidak Berputus Asa dan Terus Mencoba

“Kebutuhan media terhadap informasi tiada habisn-
ya, maka upaya meraih pemberitaan media sehar-

usnya tidak mengenal kata menyerah.”

 Jika siaran pers atau pernyataan anda belum dimuat 
media, atau jika konferensi pers, diskusi pubik atau semi-
nar yang sudah anda laksanakan dengan sebaik-baiknya be-
lum juga mendapat perhatian media, semestinya anda tidak 
berputus asa. Coba dipertimbangkan lagi syarat dan kiat se-
bagaimana diuraikan di atas, barangkali ada yang terlewati. 
Coba dievaluasi : jangan-jangan  siaran pers anda terlalu pan-
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jang dan tidak fokus, jangan-jangan anda menyelenggarakan 
konferensi pers ketika wartawan sudah pada pulang ke kantor 
masing-masing, jangan-jangan diskusi publik yang anda se-
lenggarakan terlalu monoton, kaku dan tidak mencerminkan 
keberagaman sudut-pandang, jangan-jangan masalah yang 
dibahas sudah basi atau tidak konkrit?.

 Kalaupun setelah dievaluasi anda tetap tidak menemu-
kan kelemahan yang menonjol, cobalah berpikir positip. Ke-
butuhan media terhadap informasi nyaris tak terbatas. Media 
selalu membutuhkan informasi setiap hari. Hari ini wartawan 
tidak menggubris apa yang anda lakukan, esok hari bisa jadi 
sebaliknya, wartawan yang sama akan menilpon anda untuk 
meminta komentar berita. Hari ini seminar anda sepi pem-
beritaan, namun bisa saja diskusi kecil-kecilan yang ada se-
lenggarakan minggu depan, justru banjir pemberitaan, bahkan 
dengan berita foto. Kebutuhan media akan informasi sekali-la-
gi	nyaris	 tidak	 terbatas.	Yang	perlu	dilatih,	khususnya	untuk	
para praktisi PR, adalah kemampuan mengkalkulasi  kapan 
media sedang ramai berita sehingga mereka akan terlihat “jual 
mahal”, dan kapan media sedang sepi berita sehingga mereka 
akan terlihat “manis-manis ngebet”. Jika dapat mempredik-
si hal ini, kita dapat mengambil keputusan kapan sebaiknya 
menyelenggarakan kegiatan media-relation dan kapan sebali-
knya.  Memang prediksi ini tak mudah dilakukan, namun tetap 
dapat diupayakan berdasarkan pengetahuan dan jaringan. 
Misalnya saja, dari jejaring sosial dan publikasi media kita 
dapat mengetahui bahwa minggu depan akan terselenggara 
banyak seminar, diskusi, konferensi pers  dan dialog publik 
di Jakarta tentang berbagai isu. Maka kita perlu memastikan 
apakah masih ada hari yang kosong atau relatif sepi kegiatan 
publik pada minggu itu. Jika ternyata tidak ada, maka kita se-
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baiknya tidak berspekulasi dengan menunda rencana mem-
bikin event media-relation pada minggu-minggu berikutnya. 
Keberhasilan kegiatan media-relation ditentukan oleh  persia-
pan yang baik, momentum,kemampuan memprediksi, keule-
tan, juga keberuntungan. Maka yang dapat  direkomendasikan 
kepada praktisi PR pejabat, pengusaha dan siapapun yang in-
gin meraih pemberitaan media adalah adalah  mencoba dan 
terus mencoba menarik perhatian media.
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MODUL KEENAM

KEMITRAAN PARLEMEN 
BERPERSPEKTIF GENDER
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Modul ini berisi tentang strategi kemi-
traan parlemen dalam memperjuangkan 
kebijakan pembangunan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak yang 
dapat dilakukan oleh anggota legislatif 
mulai dari pusat hingga daerah.

Memberikan pemahaman kepada peser-
ta terkait strategi kemitraan parlemen 
berperspektif gender sebagai wadah/
media bagi anggota legislative terpilih 
baik pusat (DPR RI) dan daerah (DPRD 
Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam 
memperjuangkan kebijakan pembangu-
nan pemberdayaan perempuan dan per-
lindungan anak.

Peserta mendapatkan pemahaman 
mengenai konsep, teori dan filosofi 
kemitraan dan kerjasama antarparle-
men, dinamika kemitraan dan kerjasa-
ma antarparlemen, konsep dan strategi 
kemitraan parlemen dalam memper-
juangkan pembangunan pemberdayaan 

InTIsARI	
PAnDuAn

TuJuAn	PEM-
BELAJARAn

KOMPETEnSI
uTAMA

MODUL 6

KEMITRAAN PARLEMEN 
BERPERSPEKTIF GENDER
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KOMPETEnSI
PEnDUKUnG

perempuan dan perlindungan anak se-
bagai bagian dari tugas dan fungsi sebagai 
anggota legislatif Pusat dan Daerah.  

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta di-
harapkan:

1. Mampu memahami konsep dan praktik 
kemitraan parlemen dan kerjasama an-
tarparlemen yang dapat dilakukan oleh 
seorang anggota legislatif perempuan 
dalam memperjuangkan kebijakan pem-
bangunan pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak mulai dari ting-
katan internasional/global, regional, na-
sional dan lokal/daerah.

2. Memahami dinamika kemitraan par-
lemen dan kerjasama antarparlemen 
dalam rangka menganalisa dan meng-
gali isu-isu kesenjangan gender dalam 
pembangunan berkelanjutan.

3. Memahami strategi kemitraan yang 
harus dilakukan dalam rangka mem-
perjuangkan kebijakan pembangunan 
pemberdayaan perempuan dan per-
lindungan anak di semua tingkatan: in-
ternasional/global, regional, nasional 
dan daerah.
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SESI 6
KEMITRAAN PARLEMEN 

BERPERSPEKTIF GENDER

m	 WAKTU : 120 Menit

m	 KOMPETENSI UTAMA  

 Peserta mendapatkan pemahaman mengenai teori 
kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin perempuan, sifat 
dan tipe pemimpin perempuan serta kesetaraan gender yang 
menjadi dasar pemenuhan hak perempuan untuk menjadi 
pemimpin politik. 

m	 KOMPETENSI PENDUKUNG 

1. Mampu memahami dan menganalisa konsep, teori 
dan	filosofi	kemitraan	dan	kerjasama	antarparlemen	
yang berlaku secara internasional/global dan na-
sional sesuai dengan konvensi dan peraturan perun-
dang-undangan yang melatarbelakangi dan menjadi 
dasar dalam pembuatan kebijakan.

2. Memahami dan mengaktualisasikan kemitraan par-
lemen dan kerjasama antarparlemen melalui mod-
el kemitraan publik-publik, kemitraan publik-privat 
dan kemitraan banyak pemangku kepentingan (multi 
stakeholders partnership).

3. Memahami dan mengaktualisasikan strategi kemi-
traan parlemen dan kerjasama antarparlemen dalam 
memperjuangkan kebijakan pemberdayaan perem-
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puan dan perlindungan anak melalui strategi kemi-
traan global (global partnership strategy), kemitraan 
parlemen-eksekutif, dan kemitraan parlemen-mas-
yarakat madani (civil society).

m	 METODE:

1. Ceramah Singkat

2. Curah Pendapat

3. Diskusi

4. Simulasi

5. Bermain Peran (Role-playing) 

m	 ALAT/BAHAN:

1. Laptop

2. LCD

3. Presentasi ppt

4. Flip Chart

5. Kertas 

m	 ALUR FASILITASI:

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi 
yang menjadi materi dasar dalam pelatihan. Dalam 
sesi pertama fasilitator membuka wacana tentang 
kemitraan parlemen dan kerjasama antarparlemen 
mulai dari tingkatan internasional/global, regional, 
nasional dan daerah/lokal. 

2. Fasilitator menjelaskan tentang materi strategi kemi-
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traan parlemen dan kerjasama antarparlemen baik 
di tatanan internasional maupun di Indonesia dan 
kemudian membuka diskusi serta tanya jawab.

3. Fasilitator menjelaskan tentang strategi, studi kasus 
dan praktik-praktik kemitraan parlemen dan kerjasa-
ma antarparlemen dalam memperjuangkan kebija-
kan pembangunan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak yang dapat diaktualisasikan oleh 
anggota legislatif perempuan baik di tingkat interna-
sional, regional, nasional dan daerah/lokal.

4. Fasilitator membagi kelas dalam beberapa kelom-
pok kecil: 
a. Fasilitator memberikan wacana/isu-isu per-

masalahan kemitraan parlemen dan kerjasama 
antarparlemen yang harus dipecahkan/dicari-
kan solusinya oleh peserta.

b. Fasilitator menugaskan peserta secara berkelom-
pok untuk bermain peran sebagai anggota par-
lemen yang mengaktualisasikan diri dalam fo-
rum-forum internasional, nasional dan daerah 
terkait permasalahan isu-isu kesenjangan gen-
der dalam pembangunan.

c. Fasilitator menugaskan peserta untuk mensim-
ulasikan secara berkelompok praktik-praktik 
kemitraan parlemen dan kerjasama antar par-
lemen dengan memilih 3 (tiga) model dalam 
memperjuangkan kebijakan pembangunan pem-
berdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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4. Fasilitator membuat kesimpulan dan rekomendasi ter-
kait materi dan diskusi, atau simulasi/role-playing yang 
telah diaktualisasikan oleh peserta.

5. Fasilitator menutup sesi. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Ta-
hun 1945 telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara 
Indonesia, tanpa terkecuali perempuan, untuk perpartisipasi 
aktif dalam berbagai bidang pembangunan: politik, ekonomi, 
dan sosial budaya. Jaminan ini merupakan hak konstitusional 
perempuan yang diberikan Konstitusi. Konstitusi menjamin 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pik-
iran dengan lisan dan tulisan; hak kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya; memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan; dan mendapat kemudahan 
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

 Pada tatanan internasional, Indonesia telah merati-
fikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination Against Women) dengan 
Undang-Undang no. 7 Tahun 1984. Terdapat 3 (tiga) prinsip 
yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan permasa-
lahan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang 
pembangunan. Pertama, pemenuhan hak-hak konstitusion-
al warga negara pada prinsipnya tidak membedakan antara 
kepentingan laki-laki dan perempuan semuanya sama di hada-
pan hukum. Kedua, pembuatan kebijakan terhadap laki-laki 
dan perempuan harus menghasilkan keadilan. Sehingga untuk 
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mencapai keadilan maka diperlukan perlakuan khusus terh-
adap perempuan. Ketiga, negara memiliki kewajiban untuk 
mengentaskan permasalahan perempuan di bidang hukum, 
politik, sosial, ekonomi dan budaya.

	 Adapun	pencapaian	pembangunan	pemberdayaan	per-
empuan dan perlindungan anak di Indonesia telah merujuk 
pada capaian-capaian yang ditetapkan dalam tujuan indikatif 
dan target SDGs (Sustainable Development Goals). Terdapat 
17 tujuan (17 goals) dan 169 target dalam SDGs. Lebih khusus 
setidaknya terdapat 16 tujuan dan 19 target terkait dengan ke-
setaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. 
Sementara posisi pemberdayaan perempuan dalam tujuan 
pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDGs berada pada tu-
juan #5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdaya-
kan semua perempuan dan anak perempuan dengan 9 target.

 Pengawasan hak-hak konstitusi dan penghapusan 
diskriminasi terhadap perempuan, anak, kelompok difabel dan 
lansia dalam berbagai bidang pembangunan, serta pencapa-
ian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya 
dapat dicapai melalui strategi kemitraan parlemen. Kemitraan 
parlemen berperspektif gender merupakan bagian dari strategi 
parlemen dan anggota parlemen (parliamentarian) untuk dap-
at mengimplementasikan dan mengintegrasikan tujuan pem-
bangunan berkelanjutan ke dalam penyusunan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah nasional (RPJMn) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan 
pemerintah/pemerintah daerah ini tentunya dengan memper-
timbangkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang 
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pembangunan di Indonesia. Selain itu, parlemen sebagai insti-
tusi negara memiliki peranan penting dalam menentukan arah 
kebijakan pemerintah terkait pembuatan perundangan (laws 
making), penganggaran (budgeting), pengawasan (oversight), 
representasi (representation) dan diplomasi luar negeri (inter-
national parliamentary diplomacy).	Aspek	 lainnya,	parlemen	
dan anggota parlemen baik pusat dan daerah juga berhubungan 
secara langsung dengan konstituen (pemilih) di daerah pemili-
hannya, dan membuka ruang bagi aspirasi dan partisipasi dari 
masyarakat madani (civil society) terkait pengimplementasian 
target-target TPB bidang pembangunan pemberdayaan perem-
puan dan perlindungan anak dalam RPJMn dan RPJMD.

B. Sasaran

 Modul mengenai kemitraan parlemen berperspektif 
gender ini ditulis untuk memberi pemahaman yang kompre-
hensif kepada para anggota legislatif (aleg) perempuan men-
genai input dan output, proses, serta mekanisme dari peren-
canaan dan pelaksanaan kemitraan parlemen dalam bidang 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak pada tingkatan global/internasional, regional, nasional 
dan lokal (daerah). Diharapkan Modul ini menjadi referensi 
pendamping para pihak dalam memahami kemitraan parlemen 
berperspektif gender di indonesia. Baik pemerintah, legislatif 
maupun LSM dapat menggunakan modul ini sebagai rujukan 
bacaan maupun pegangan (handbook). namun secara khusus 
Modul ini diperuntukkan bagi anggota legislatif baik Pusat 
maupun Daerah khususnya anggota legislatif perempuan. 
Perempuan-perempuan politik yang terpilih dan mendudu-
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ki jabatan di lembaga DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/
Kota memiliki kekuasaan politik tentunya diharapkan dapat 
memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan ke-
bijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, 
dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan 
kesejahteraan perempuan dan anak pada khususnya, dan mas-
yarakat pada umumnya.

C. Sistematika Modul

 Modul ini terdiri dari 6 (enam) bab. BAB I PENDA-
HULUAN membahas latar belakang urgensi penyusunan 
modul kemitraan parlemen berperspektif gender dalam rang-
ka meningkatkan kapasitas perempuan anggota parlemen 
terpilih dalam pemilihan legislatif. BAB II KONSEP DAN 
TEORI KEMITRAAN membahas filosofi, konsep dan te-
ori kemitraan. Untuk memahami Filosofi Kemitraan sebagai 
bagian dari tugas dan tanggungjawab anggota parlemen per-
lu dipahami pengertian kemitraan baik definisi dan konsep. 
Kemudian perlu dipahami juga terkait dengan teori politik 
kemitraan sebagai landasan analisis dalam menjawab per-
masalahan kemitraan parlemen. Kemitraan parlemen meru-
pakan bagian dari fungsi strategis parlemen dalam melakukan 
hubungan kerjasama baik di tingkat internasional, regional, 
nasional dan daerah. BAB III DINAMIKA KEMITRAAN 
DAN KERJASAMA ANTARPARLEMEN membahas Kemi-
traan parlemen sesuai dengan ketentuan yang sering dilaku-
kan di berbagai negara di dunia mulai dari tingkatan global/
internasional, nasional dan lokal (daerah). Kemitraan parle-
men menjadi seni berkomunikasi yang efektif bagi anggota 
parlemen dalam meningkatkan fungsi legislasi, penganggaran 
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dan pengawasan sehingga dapat menciptakan ruang demokra-
si yang lebih inklusif bagi masyarakat. BAB IV KEMITRAAN 
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK membahas strategi kemi-
traan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-
ungan	Anak.	Konsep	pembangunan	ini	digali	dan	dianalisa	dari	
implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
SDGs. Konsep ini ditujukan bagi anggota parlemen peremp-
uan untuk mengetahui dan memahami secara benar terkait 
pemahaman dan komitmen dunia internasional permasalahan 
perempuan dan perlindungan anak di berbagai negara. Selain 
itu perlu dipahami juga pengertian pembangunan pember-
dayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diintegrasi-
kan dalam RPJMn/RPJMD, sebagai kebijakan implementatif. 
BAB V STRATEGI KEMITRAAN PARLEMEN DALAM 
MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN-
GAN ANAK membahas Strategi Kemitraan Parlemen dalam 
memperjuangkan Kebijakan Pembaangunan Pemberdayaan 
Perempuan	dan	Perlindungan	Anak.	strategi	ini	dapat	ditem-
puh melalui Kemitraan Parlemen. Terdapat 4 (empat) strategi 
yang dapat dilakukan berdasarkan baik berdasarkan tingka-
tannya, yaitu (1) Kemitraan Global/Internasional, (2) Kemi-
traan Regional, maupun lingkup relasinya yaitu (3) Kemitraan 
Legislatif-Eksekuti, dan (4) Kemitraan Legislatif-Masyarakat 
Madani (Civil Society). BAB VI PENUTUP merupakan kes-
impulan dari pembahasan kemitraan parlemen berperspektif 
gender yang dapat diimplementasikan mulai dari tingkatan in-
ternasional, nasional dan daerah.
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BAB II

KONSEP DAN TEORI KEMITRAAN

A. Mendefinisikan Kemitraan 

 Kata mitra atau kemitraan memiliki arti yang tidak 
tunggal melainkan banyak padanan kata dengan arti dan mak-
sud yang hampir sama, dalam terminologi Bahasa dikenal den-
gan istilah Sinonim.1   Dalam kamus Bahasa Indonesia serta 
kamus-kamus berbahasa Inggris, kemitraan atau mitra memi-
liki padanan kata yang cukup bervariasi. Dari banyak sinonim 
”kemitraan” (partnership), maka kata kerjasama (co-opera-
tion) memiliki pengertian yang sama namun dengan arti yang 
berbeda (lihat dan pelajari Box 2.1 dan Box 2.2). Persamaan 
kedua kata masing-masing mengandung pengertian hubungan 
antarorganisasi (interorganizational relations). Pemahaman 
atas arti kemitraan dan kerjasama ini sangat penting dikare-
nakan memiliki arti yang berbeda bila dikombinasikan dengan 
konteks politik, sosial, ekonomi dan budaya.

 Dalam konteks hubungan politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, kemitraan akan diasosiasikan dengan kedudukan 
yang setara (partners) di antara kedua belah baik negara atau 
lembaga non negara dalam mencapai kepentingan bersama 
(baca definisi kemitraan di Box 2.1). Sementara dalam konteks 
kerjasama, maka kedua belah pihak telah melakukan aktivi-
tas atau program berupa operasionalisasi dari tujuan bersama 

1 Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti 
atau pengertian yang sama atau mirip
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dimaksud dalam mendapatkan keuntungan atau manfaat (un-
derlying benefit).
 Terminologi kemitraan sendiri mencakup konsep dan 
praktik yang berbeda dan digunakan untuk mengambarkan 
berbagai jenis hubungan dengan lingkungan dan lokasi yang 
luas. Terdapat banyak asumsi yang mendasari definisi kemi-
traan. Pertama, dalam kemitraan terkandung makna sinergi 
yang lebih besar. Kedua, kemitraan melibatkan pembangu-
nan dan penyampaian strategi, projek atau operasi. Ketiga, 
pelayanan yang ingin dicapai tidak hanya urusan komersial 
atau keuntungan semata. Sehingga kriteria kemitraan bersifat 
kemitraan sosial.2  

2 Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - Why have Partner-
ships”, in: S.P. Osborne (ed.), Managing public-private partnerships for public services: 
an international perspective (Routledge, London) hal. 9-35.
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Terminologi kemitraan pun menyertakan makna kerjasama atau bekerja 

bersama-sama, dan dalam istilah kebijakan publik  dapat diartikan sebagai 

kerjasama di antara orang atau organisasi di sektor publik atau swasta untuk 

manfaat bersama.3 Secara umum kemitraan didefinisikan sebagai hubungan 

sukarela dan kolaborasi di antara berbagai pihak, baik Negara dan non-Negara, 

dimana seluruh partisipan sepakat untuk bekerja secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas khusus dan berbagi resiko, 

tanggungjawab, sumber daya dan keuntungan. Namun demikian, istilah kemitraan 

                                                
2	Dr.	Ronald	W.	McQuaid,	(2000)	“The	Theory	of	Partnerships	-	Why	have	Partnerships”,	in:	S.P.	Osborne	(ed.),	
Managing	public-private	partnerships	for	public	services:	an	international	perspective	(Routledge,	London)	hal.	
9-35.	
3	Baca	Holland,	1984.	

Box 2.1     Definisi Kemitraan 
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

• Teman; Sahabat; Kawan Kerja; Pasangan Kerja; Rekan 
• Perihal hubungan (jalinan kerjasama dsb) sebagai mitra 

 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2015) 

• the state of being a partner in business 
• a relationship between two people, organizations, etc.; the state of 

having this relationship 
• a business owned by two or more people who share the profits 

 
COBUILD Advanced English Dictionary 

• a relationship in which two or more people, organizations, or 
countries work together as partners. 

 

Definisi Web (Web Definition): 

• A partnership is an arrangement where parties, known as partners, 
agree to cooperate to advance their mutual interests. The partners in 
a partnership may be individuals, businesses, interest-based 
organizations, schools, governments or combinations. Organizations 
may partner to increase the likelihood of each achieving their mission 
and to amplify their reach. A partnership may result in issuing and 
holding equity or may be only governed by a contract. See: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership (2018) 
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 Terminologi kemitraan pun menyertakan makna ker-
jasama atau bekerja bersama-sama, dan dalam istilah kebijakan 
publik  dapat diartikan sebagai kerjasama di antara orang atau 
organisasi di sektor publik atau swasta untuk manfaat bersa-
ma.3  Secara umum kemitraan didefinisikan sebagai hubungan 
sukarela dan kolaborasi di antara berbagai pihak, baik nega-
ra dan non-negara, dimana seluruh partisipan sepakat untuk 
bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama 
atau melakukan tugas khusus dan berbagi resiko, tanggung-
jawab, sumber daya dan keuntungan. namun demikian, istilah 
kemitraan mememiliki pemahaman yang berbeda karena sela-
lu disesuaikan dengan variasi tipe hubungan dalam berbagai 
kondisi dan lokasi.4

3 Baca Holland, 1984
4 Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - Why have Partner-

ships”, in: S.P. Osborne (ed.), Managing public-private partnerships for public services: 
an international perspective (Routledge, London) pp. 9-35.

288 
 

Box 2.2    Definisi Kerjasama 
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

• Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, 
pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama 

• Melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha yang ditangani 
oleh dua orang (pihak) atau lebih 

 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2015) 

• the fact of doing something together or of working together towards a 
shared aim 

• willingness to be helpful and do as you are asked 
 
Cambridge English Dictionary 

• the process of working with another company, organization, or 
country in order to achieve something: 
economic/international/global cooperation 

• the fact of being willing to be helpful and to do what someone asks 
you to do  

 

Definisi Web (Web Definition): 

• Cooperation (sometimes written as co-operation) is the process of 
groups of organisms working or acting together for common, mutual, 
or some underlying benefit, as opposed to working in competition for 
selfish benefit. See: https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership 
(2018) 
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Dalam perspektif kebijakan publik kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama 

di antara orang atau organisasi dalam sektor swasta atau publik untuk mendapatkan 

manfaat yang sama.5 Kemitraan dalam perspektif pembangunan ekonomi 
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dalam perspektif relasi gender didefinisikan sebagai kerjasama semua pihak baik 

laki-laki dan perempuan mulai dari individu dengan jabatan tertinggi hingga jabatan 

terendah dalam memahami, mengapresiasi dan bekerja secara ajeg tanpa mengubah 

                                                
4	Dr.	Ronald	W.	McQuaid,	(2000)	“The	Theory	of	Partnerships	-	Why	have	Partnerships”,	in:	S.P.	Osborne	(ed.),	
Managing	public-private	partnerships	for	public	services:	an	international	perspective	(Routledge,	London)	pp.	
9-35.	
5	Baca	Holland,	1984	
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 Dalam perspektif kebijakan publik kemitraan didefin-
isikan sebagai kerjasama di antara orang atau organisasi 
dalam sektor swasta atau publik untuk mendapatkan man-
faat yang sama.5  Kemitraan dalam perspektif pembangunan 
ekonomi didefinisikan sebagai kerjasama di antara aktor-ak-
tor dimana mereka sepakat untuk bekerjasama terhadap tu-
juan pembangunan ekonomi tertentu. Sementara kemitraan 
dalam perspektif relasi gender didefinisikan sebagai kerjasa-
ma semua pihak baik laki-laki dan perempuan mulai dari indi-
vidu dengan jabatan tertinggi hingga jabatan terendah dalam 
memahami, mengapresiasi dan bekerja secara ajeg tanpa men-
gubah sikap dan kekuatan yang berbeda terhadap lawan jenis 
mereka. Pada tatanan kemitraan global kemitraan didefinisi-
kan sebagai hubungan sukarela dan kerjasama di antara berb-
agai pihak, baik public dan non publik, dimana seluruh pihak 
yang terlibat setuju untuk bekerja bersama-sama untuk men-
capai tujuan Bersama atau melaksanakan tugas khusus dan, 
bila disepakati kedua belah pihak, saling berbagi resiko dan 
tanggungjawab, sumber daya dan manfaat.6  

 Dengan mendasari pada terminologi kemitraan terse-
but di atas maka istilah kemitraan parlemen (parliamentary 
partnership) dapat disimpulkan sebagai relasi kerjasama baik 
dengan kelompok masyarakat, organisasi serta lembaga dewan 
perwakilan rakyat lain, atau lembaga parlemen negara lain 
yang melibatkan badan perwakilan rakyat sebagai perwujudan 

5 Baca Holland, 1984 
6 United Nation, “Towards global partnerships: a principle-based approach to enhanced 

cooperation between the United Nations and all relevant partners, A/RES/70/224, 
General Assembly, 23 February 2016.
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dan implementasi dari tugas dan fungsinya sebagai anggota 
parlemen (lihat definisi parlemen pada Box2.3 dibawah). Dari 
definisi ini pun dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama 
antar parlemen (interparliamentary cooperation), yang mer-
upakan dan menjadi bagian dari operasionalisasi tugas dan 
fungsi dewan perwakilan rakyat, merupakan kerjasama yang 
melibatkan parlemen nasional dengan parlemen nasional ne-
gara sahabat baik bersifat bilateral maupun multilateral.
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resiko dan tanggungjawab, sumber daya dan manfaat.6  

Dengan mendasari pada terminologi kemitraan tersebut di atas maka istilah 

kemitraan parlemen (parliamentary partnership) dapat disimpulkan sebagai relasi 

kerjasama baik dengan kelompok masyarakat, organisasi serta lembaga dewan 

perwakilan rakyat lain, atau lembaga parlemen negara lain yang melibatkan badan 

perwakilan rakyat sebagai perwujudan dan implementasi dari tugas dan fungsinya 

sebagai anggota parlemen (lihat definisi parlemen pada Box2.3 dibawah). Dari 

definisi ini pun dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama antar parlemen 

                                                
6	United	Nation,	“Towards	global	partnerships:	a	principle-based	approach	to	enhanced	cooperation	between	
the	United	Nations	and	all	relevant	partners,	A/RES/70/224,	General	Assembly,	23	February	2016.	

Box 2.3   Definisi Parlemen 
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

• badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan 
bertanggungjawab atas perundang-undangan dan pengendalian 
anggaran keuangan negara; 

• dewan perwakilan rakyat  
 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2015) 

• the group of people who are elected to make and change the laws of a 
country. 

• a particular period during which a parliament is working; Parliament 
as it exists between one general election and the next. 

 
Oxford Learner’s Thesaurus © Oxford University Press, 2008. 

• a group of people who are elected to make decisions or make laws for a 
country, region or city or county.  
 

Definisi Web (Web Definition): 
• In modern politics and history, a parliament is a legislative body of 

government. Generally, a modern parliament has three 
functions: representing the electorate, making laws, and overseeing 
the government via hearings and inquiries. The English term is 
derived from Anglo-Norman and dates to the 14th century, coming 
from the 11th century Old French parlement, from parler, meaning "to 
talk". The meaning evolved over time, originally referring to any 
discussion, conversation, or negotiation through various kinds of 
deliberative or judicial groups, often summoned by a monarch. By the 
15th century, in Britain, it had come to specifically mean the 
legislature. See:  https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership (2018) 

B. Konsep dan Teori Kemitraan

 Dalam memahami konsep kemitraan terdapat setidakn-
ya 5 (lima) dimensi atau karakteristik utama yang harus diper-
hatikan. Kelima dimensi ini adalah (1) tujuan, (2) aktor utama, 
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(3) waktu atau tahapan, (4) tempat, dan (5) mekanisme. Untuk 
lebih jelasnya dapat dipelajari pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Dimensi/Karakteristik Kemitraan

Sumber: Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - 
Why have Partnerships”, (Routledge, London) pp. 9-35.

 Dalam pergaulaun dan interaksi pada tatanan organ-
isasi dan negara, hubungan kemitraan memiliki dua konse-
kuensi: kuntungan (advantages) atau kerugian (disadvan-
tages). Hasi dari dilakukannya kemitraan adalah bagaimana 
menjadikan masyarakat di suatu negara menjadi makmur. 
namun demikian, kemitraan bila tidak diatur dan diper-
siapkan dengan baik akan menimbulkan atau memunculkan 
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(interparliamentary cooperation), yang merupakan dan menjadi bagian dari 

operasionalisasi tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat, merupakan kerjasama 

yang melibatkan parlemen nasional dengan parlemen nasional negara sahabat baik 

bersifat bilateral maupun multilateral. 

 

B. Konsep dan Teori Kemitraan 

Dalam memahami konsep kemitraan terdapat setidaknya 5 (lima) dimensi 

atau karakteristik utama yang harus diperhatikan. Kelima dimensi ini adalah (1) 

tujuan, (2) aktor utama, (3) waktu atau tahapan, (4) tempat, dan (5) mekanisme. 

Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 
Dimensi/Karakteristik Kemitraan 

 
 

No. Dimensi/ 
Karakteristik 

 

Uraian 

1. Tujuan (purpose) 1. Memanfaatkan dan memaksimalkan sumber-
sumber daya, projek, isu-isu, dan program-
program strategis; 

2. Menghapuskan hambatan-hambatan kemitraan 
antara dua pihak; 

3. Memperkenalkan cara baru yang lebih efektif dan 
efisien; 

4. Mendapatkan hasil atau manfaat positif dari 
kemitraan berdasarkan kepentingan kedua belah 
pihak. 

2. Aktor Utama (key 
actors) 

1. Tingkatan aktor/lembaga-lembaga seperti: 
pemerintah pusat dan daerah, LSM, Badan-badan 
nirlaba, dan komunitas lokal (kelompok atau 
individu), dan 

2. Sektor swasta mulai dari perusahaan yang 
mengurusi CSR, hingga organisasi profesi. 

3. Waktu/Tahapan 
(Timing/Stage) 

1. Persiapan (pre-development), 
2. Pengembangan strategi dan pembentukan 

kemitraan, 
3. Implementasi kemitraan dan strategi, dan 
4. Evaluasi 

4. Tempat (Where) 
dan Siapa (Whom) 

1. Skala geografis (besar atau kecil) 
2. Kebijakan tingkat nasional 
3. Jenis mitra: lokal atau nasional 

5. Mekanisme 
(Mechanism) 

1. Pembagian peran: siapa melakukan apa (who does 
what), 

2. Penyediaan dan pengawasan sumber daya, 
3. Koordinasi dan implementasi.  

             Sumber: Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - Why have 
Partnerships”, (Routledge, London) pp. 9-35.  

Dalam pergaulaun dan interaksi pada tatanan organisasi dan negara, 

hubungan kemitraan memiliki dua konsekuensi: kuntungan (advantages) atau 

kerugian (disadvantages). Hasi dari dilakukannya kemitraan adalah bagaimana 
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permasalahan yang merugikan bagi semua pihak termasuk 
masyarkat (baca dan perhatikan tabel 2.2 di bawah).

Tabel 2.2
Keuntungan dan Kerugian Melakukan Kemitraan
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menjadikan masyarakat di suatu negara menjadi makmur. Namun demikian, 

kemitraan bila tidak diatur dan dipersiapkan dengan baik akan menimbulkan atau 

memunculkan permasalahan yang merugikan bagi semua pihak termasuk masyarkat 

(baca dan perhatikan tabel 2.2 di bawah). 

Tabel 2.2 
Keuntungan dan Kerugian Melakukan Kemitraan 

 
 

Keuntungan (Advantages) 
 

Kerugian (Disadvantages) 

Ketersediaan sumber daya 
(resourse availability) 

Tujuan yang tidak jelas (unclear 
goals) 

Efektifitas dan efisiensi Biaya sumber daya (resource cost) 
Legitimasi (legitimacy) Kekuasaan yang tidak setara 

(unequal power) 
Manajemen konflik Kelompok kecil menyalahgunakan 

kekuasaan 
 Mempengaruhi terhadap 

pelayanan lainnya  
 Kesulitan organisatoris  
 Perbedaan filosofi di antara mitra 

kerja  

       Sumber: Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - Why 
have Partnerships”, (Routledge, London) pp. 9-35.  

Dalam mengimplementasikan konsep kemitraan, maka diperlukan filosofi 

berfikir berupa teori yang menjadi landasan. Teori kemitraan sendiri lebih sering 

merujuk pada model-model yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak dalam 

pengimplementasiannya. Teori kemitraan, secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) 

model: (1) Kemitraan Publik-Privat (Public-Private Partnership); (2) Kemitraan 

Publik-Publik (Public-Public Partnership); dan (3) Kemitraan Banyak Pemangku 

Kebijakan (Multistakeholders Partnership).    

Teori kemitraan publik-privat didefinisikan sebagai kerjasama di antara 

aktor-aktor publik dan privat (swasta) dimana keduanya secara bersama 

mengembangkan produk dan jasa dan berbagi resiko, biaya dan sumber daya yang 

berhubungan dengan produk dan jasa dimasud.7 Adapun Laporan OECD 

mendifinisikan kemitraan public-privat sebagai perjanjian diantara pemerintah dan 

satu mitra swasta atau lebih (yang dapat meliputi pelaksana dan penyandang dana) 

                                                
7	Gramae	Hodge	dan	Carsten	Greve,	Theorizing	Public-Private	Partnership	Success:	A	Market-Based	Alternative	
to	Government?,	2-4	June	2011,	Syracuse	University,	New	York,	USA.	

Sumber: Dr. Ronald W. McQuaid, (2000) “The Theory of Partnerships - 
Why have Partnerships”, (Routledge, London) pp. 9-35.

 Dalam mengimplementasikan konsep kemitraan, maka 
diperlukan filosofi berfikir berupa teori yang menjadi lan-
dasan. Teori kemitraan sendiri lebih sering merujuk pada 
model-model yang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak 
dalam pengimplementasiannya. Teori kemitraan, secara garis 
besar terbagi dalam 3 (tiga) model: (1) Kemitraan Publik-Pri-
vat (Public-Private Partnership); (2) Kemitraan Publik-Pub-
lik (Public-Public Partnership); dan (3) Kemitraan Banyak 
Pemangku Kebijakan (Multistakeholders Partnership).   

 Teori kemitraan publik-privat didefinisikan sebagai 
kerjasama di antara aktor-aktor publik dan privat (swasta) 
dimana keduanya secara bersama mengembangkan produk 
dan jasa dan berbagi resiko, biaya dan sumber daya yang ber-
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hubungan dengan produk dan jasa dimaksud.7		Adapun	Lapo-
ran OECD mendifinisikan kemitraan public-privat sebagai 
perjanjian diantara pemerintah dan satu mitra swasta atau 
lebih (yang dapat meliputi pelaksana dan penyandang dana) 
dimana mitra swasta memberikan pelayanan terbaik sesuai 
dengan maksud dan tujuan antara kedua pihak yang bermitra. 
(OECD 2008: 17).8

7 Gramae Hodge dan Carsten Greve, Theorizing Public-Private Partnership Success: A 
Market-Based Alternative to Government?, 2-4 June 2011, Syracuse University, New 
York, USA. 

8 Ibid.
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dimana mitra swasta memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan maksud dan 

tujuan antara kedua pihak yang bermitra. (OECD 2008: 17)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep dan teori Kemitraan Publik-Publik dikembangkan seiring dengan 

atau seperti yang sering dilakukan dalam kemitraan swasta—swasta. Tentunya, 

kemitraan ini dipandang sebagai kemitraan yang tidak melibatkan sektor swasta. 

Namun demikian, ada beberapa definisi terkait konsep kemitraan publik-publik. 

Untuk alasan praktis, kemitraan public-publik dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) 

kategori: (1) tipe/jenis mitra yang terlibat; dan (2) tujuan yang ingin dicapai. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa konsep kemitraan publik-publik merupakan 

bentuk kolaborasi (kerja secara Bersama-sama) di antara dua otoritas publik atau 

                                                
8	Ibid.	

Box 2.4   Bentuk Kemitraan Publik-Privat (Swasta) 
 
PPPs are moreover found at various levels of government. From regional 
partnerships between local governments and local private sector companies 
or associations to national governments that team up with national 
companies or associations to international organizations that team up with 
multinational companies (Skanska) or associations (the Red Cross). There 
are of course a number of combinations possible within that framework 
(Donahue). Some challenges arise when local governments try to deal with 
global partners, or when national governments want to form partnerships 
with multinational companies. 
 
PPPs are also clearly more than projects (the building of a hospital or the 
building of a bridge). PPPs are now also associated with policies on how the 
government should interact with the private sector in order to improve 
public services or create innovation (the recent Danish government ‘Strategy 
for public-private partnerships and markets’ is an example of this). At the 
UN level, there is a PPP policy (Bull 2010). At an even broader level, PPPs 
could be a metaphor or a brand for how governments want their interaction 
with society viewed, or alternatively, how they want the role of government 
in the economy viewed. And at a broader level still, the UN’s Millenium 
Declaration (and the subsequent establishment of the Millenium 
Development Goals) saw partnership being used in the context of developed 
countries having a role in aiding developing countries; goal eight here was to 
achieve a ‘global partnership for development’ through various means. 
 
Perhaps it makes sense to view PPP as being understood at many different 
levels. Hodge (2010b) formulated it in this way: PPPs can be understood as 
(1) a specific project or activity, (2) a management tool or organizational 
form, (3) a policy, or statement as to the role of the government in the 
economy, (4) a governance tool or symbol or (5) an historical context and a 
cultural set of assumptions. 
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 Konsep dan teori Kemitraan Publik-Publik dikembang-
kan seiring dengan atau seperti yang sering dilakukan dalam 
kemitraan swasta—swasta. Tentunya, kemitraan ini dipandang 
sebagai kemitraan yang tidak melibatkan sektor swasta. na-
mun demikian, ada beberapa definisi terkait konsep kemitraan 
publik-publik. Untuk alasan praktis, kemitraan public-publik 
dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori: (1) tipe/jenis 
mitra yang terlibat; dan (2) tujuan yang ingin dicapai.

 Sebagaimana dijelaskan bahwa konsep kemitraan pub-
lik-publik merupakan bentuk kolaborasi (kerja secara Bersama-sa-
ma) di antara dua otoritas publik atau lebih dalam suatu negara. 
Kolaborasi ini dapat terjadi di antara otoritas publik di tipe atau 
tingkatan yang, biasanya konsorsium antarkabupaten/kota atau 
di antara tipe atau tingkatan berbeda dari otoritas publik, baik di 
tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota.9

Tabel 2.3
Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tipe Mitra Kerja

9 David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina,  

 

lebih dalam suatu negara. Kolaborasi ini dapat terjadi di antara otoritas publik di 

tipe atau tingkatan yang, biasanya konsorsium antarkabupaten/kota atau di antara 

tipe atau tingkatan berbeda dari otoritas publik, baik di tingkatan provinsi maupun 

kabupaten/kota.9  

Tabel 2.3 
Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tipe Mitra Kerja 

 
Tipe Sub Tipe 

Otoritas Publik-Otoritas Publik Antar perintahan daerah 
Otoritas Publik-Komunitas Pemerintah–Pemerintah Kab/Kota 
Kemitraan Pembangunan Otoritas Publik –Komunitas 

Otoritas Publik–NGO 
Otoritas Publik –Serikat Perdagangan  

Kemitraan Pembangunan Otoritas Publik Negara Berpenghasilan 
Tinggi– Otoritas Publik Negara 
Berpenghasilan Rendah 

Kemitraan Publik-Publik 
Internasional 

Kemitraan PP internasional Otoritas 
Publik dari berbagai negara  
Otoritas Publik dari Negara-negara 
Tetangga 

Sumber: David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina, (2005) “Public-Public 
Partnerships in Health and Essential Services”, (University of Greenwich, London) hal. 4-
5.

 
 

 Model kemitraan publik-publik juga dikenal dengan tujuan yang akan dicapai 

antara dua pihak yang akan melakukan kemitraan. Setidaknya terdapat 5 (lima) tipe 

kemitraan publick-publik yang memang didasarkan pada tujuan yang akan dicapai 

(untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel 2.4 di bawah). 

 
Tabel 2.4 

Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tujuan 
 

Tipe Sub Tipe 

Efisiensi dan/atau Efektifitas 
Pelayanan  

Efisiensi dan/atau Efektifitas Pelayanan 
yang Lebih Baik 

 Cakupan dan akses Pelayanan yang Lebih 
Baik  

 Promotion of equity in service delivery 
Pengembangan Kapasitas dan 
SDM  

 

Ketahanan terhadap Privatisasi   
Akuntabilitas dan Partisipasi Inkorporasi Organisasi Masyarakat Sipil 

dan Serikat Perdagangan dalam 
Perencanaan Pelayanan dan 
Pelaksanaannya 

Tujuan-tujuan lain Fasilitasi Kemitraan Publik-Publik  

Sumber: David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina, (2005) “Public-Public Part-
nerships in Health and Essential Services”, (University of Greenwich, London) hal. 4-5.
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 Model kemitraan publik-publik juga dikenal dengan 
tujuan yang akan dicapai antara dua pihak yang akan mel-
akukan kemitraan. Setidaknya terdapat 5 (lima) tipe kemi-
traan publick-publik yang memang didasarkan pada tujuan 
yang akan dicapai (untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada 
tabel 2.4 di bawah).

Tabel 2.4
Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tujuan

Sumber: David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina, (2005) “Pub-
lic-Public Partnerships in Health and Essential Services”, (University of Green-
wich, London) hal. 6-10.

 Adapun	konsep	dan	teori	kemitraan	banyak	pemangku	
kebijakan (many stakeholders partnership) pada prinsipn-
ya melibatkan pelaku usaha, nGO, Pemerintah, Organisa-
si Internasional, dan aktor-aktor lain yang memiliki peran 
penting dalam mengimplementasikan agenda pembangunan 
transformatif PBB pasca peralihan dari MDGs ke SDGs di-
dasarkan pada kemitraan global (global partnership).10 

 

lebih dalam suatu negara. Kolaborasi ini dapat terjadi di antara otoritas publik di 

tipe atau tingkatan yang, biasanya konsorsium antarkabupaten/kota atau di antara 

tipe atau tingkatan berbeda dari otoritas publik, baik di tingkatan provinsi maupun 

kabupaten/kota.9  

Tabel 2.3 
Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tipe Mitra Kerja 

 
Tipe Sub Tipe 

Otoritas Publik-Otoritas Publik Antar perintahan daerah 
Otoritas Publik-Komunitas Pemerintah–Pemerintah Kab/Kota 
Kemitraan Pembangunan Otoritas Publik –Komunitas 

Otoritas Publik–NGO 
Otoritas Publik –Serikat Perdagangan  

Kemitraan Pembangunan Otoritas Publik Negara Berpenghasilan 
Tinggi– Otoritas Publik Negara 
Berpenghasilan Rendah 

Kemitraan Publik-Publik 
Internasional 

Kemitraan PP internasional Otoritas 
Publik dari berbagai negara  
Otoritas Publik dari Negara-negara 
Tetangga 

Sumber: David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina, (2005) “Public-Public 
Partnerships in Health and Essential Services”, (University of Greenwich, London) hal. 4-
5.

 
 

 Model kemitraan publik-publik juga dikenal dengan tujuan yang akan dicapai 

antara dua pihak yang akan melakukan kemitraan. Setidaknya terdapat 5 (lima) tipe 

kemitraan publick-publik yang memang didasarkan pada tujuan yang akan dicapai 

(untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel 2.4 di bawah). 

 
Tabel 2.4 

Tipologi Kemitraan Publik-Publik berdasarkan Tujuan 
 

Tipe Sub Tipe 

Efisiensi dan/atau Efektifitas 
Pelayanan  

Efisiensi dan/atau Efektifitas Pelayanan 
yang Lebih Baik 

 Cakupan dan akses Pelayanan yang Lebih 
Baik  

 Promotion of equity in service delivery 
Pengembangan Kapasitas dan 
SDM  

 

Ketahanan terhadap Privatisasi   
Akuntabilitas dan Partisipasi Inkorporasi Organisasi Masyarakat Sipil 

dan Serikat Perdagangan dalam 
Perencanaan Pelayanan dan 
Pelaksanaannya 

Tujuan-tujuan lain Fasilitasi Kemitraan Publik-Publik  

10 Felix Dodds, “Multi-stakeholder partnerships: Making them work for the Post-2015 
Development Agenda”, (2016), Global Research Institute, University of North Caro-
lina,USA, hal. 3.
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Tabel 2.5

Tipologi Dasar Kemitraan Banyak Pemangku Kepentingan

Sumber: Peterson, Mahmud, Bhavaraju and Mihaly 2014 In Hazlewood 2015:2

 Dalam kemitraan banyak pemangku kepentingan, aktor 
non-pemerintah (seperti organisasi civil society dan korpora-
si/perusahaan) bekerjasama dengan aktor-aktor pemerintah 
(seperti organisasi antar pemerintah dan badan-badan donor 
publik). The core idea is to build a win-win situation where 
public and private partners pool their resources and compe-
tencies to address common social or environmental aims more 
effectively.11  MSPs can be found from the local to the global 
level and may comprise small or large numbers of partners. 
The literature (nelson 2002; Pattberg et al. 2012; Beisheim 
and Liese 2014) features many typologies, mostly focusing on 
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Sumber: David Hall, Jane Lethbridge, dan Emanuele Lobina, (2005) “Public-Public 
Partnerships in Health and Essential Services”, (University of Greenwich, London) hal. 6-
10.   

 

Adapun konsep dan teori kemitraan banyak pemangku kebijakan (many 

stakeholders partnership) pada prinsipnya melibatkan pelaku usaha, NGO, 

Pemerintah, Organisasi Internasional, dan aktor-aktor lain yang memiliki peran 

penting dalam mengimplementasikan agenda pembangunan transformatif PBB 

pasca peralihan dari MDGs ke SDGs didasarkan pada kemitraan global (global 

partnership).10  

 
Tabel 2.5 

Tipologi Dasar Kemitraan Banyak Pemangku Kepentingan 
  

Tujuan Mengatasi Permasalahan Mengatasi Tantangan Sistemik  
 
Model 

Projek Bersama 
(Joint Project) 

Program Bersama 
(Joint programme) 

 
Aliansi Strategis  

 
Dampak 
Kolektif 

Definisi Upaya kolaboratif-
satu kali jangka 
pendek diantara 
sekelompok kecil 
mitra, seringnya 
untuk 
mengembangkan 
atau menguji 
produk atau 
pendekatan yang 
inovatif. 

Kolaborasi diantara 
sekelompok kecil 
mitra untuk 
mengimplementasik
an program untuk 
mengejewantahkan 
aspek khusus dari 
masalah social.  

Platform for 
kolaborasi 
berkelanjutan pada 
satu atau lebih 
ongoing 
collaboration 
around one or more 
yang berhubungan 
dengan isu-isu 
social, kemitraan 
sejajar dalam 
mendukung agenda 
dan investasi 
Bersama.  

Komitmen 
berbasis inisiatif 
jangka panjang 
pada agenda 
bersama oleh 
sekelompok 
aktor lintas 
sektor yang 
diperlukan 
untuk 
mewujudkan  
perubahan luas 
sistem terkait 
masalah sosial. 

        Sumber: Peterson, Mahmud, Bhavaraju and Mihaly 2014 In Hazlewood 2015:2  

 Dalam kemitraan banyak pemangku kepentingan, aktor non-pemerintah (seperti 

organisasi civil society dan korporasi/perusahaan) bekerjasama dengan aktor-aktor 

pemerintah (seperti organisasi antarpemerintah dan badan-badan donor publik). The core idea 

is to build a win-win situation where public and private partners pool their resources and 

                                                
10	Felix	Dodds,	“Multi-stakeholder	partnerships:	Making	them	work	 for	 the	Post-2015	Development	Agenda”,	
(2016),	Global	Research	Institute,	University	of	North	Carolina,USA,	hal.	3.	

11 Dr. Marianne Beisheim dan Dr. Nils Simon, Multi-stakeholder partnerships for im-
plementing the 2030 Agenda: Improving accountability and transparency, (2016), Ger-
man Institute for International and Security Affairs, hal.3.
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the core function of the partnership, the three main types be-
ing: (1) MSPs for sharing knowledge (e.g. GWP); (2) MSPs for 
providing	services	(e.g.	GAVI);	dan	MsPs	for	setting	standards	
(e.g.	AWs).12

C. Filosofi Kemitraan Gender

 Dalam melaksanakan pembangunan sosial, politik, 
ekonomi dan budaya, kemitraan antara laki-laki dan perem-
puan menjadi suatu keniscayaan. Kemitraan gender diper-
lukan dalam membangun komunitas manusia yang bekese-
taraan dan berkeadilan gender. Pada pokoknya membangun 
kemitraan gender harus memperhatikan 3 (tiga) hal utama 
(baca tabel 2.6 di bawah), bila pembangunan kemitraan yang 
berkeadilan dan berkesetaraan gender ingin dicapai.

Tabel 2.6
Filosofi Kemitraan Gender

12 Ibid.
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competencies to address common social or environmental aims more effectively.11 MSPs can 

be found from the local to the global level and may comprise small or large numbers of 

partners. The literature (Nelson 2002; Pattberg et al. 2012; Beisheim and Liese 2014) features 

many typologies, mostly focusing on the core function of the partnership, the three main 

types being: (1) MSPs for sharing knowledge (e.g. GWP); (2) MSPs for providing services 

(e.g. GAVI); dan MSPs for setting standards (e.g. AWS).12 

 

C. Filosofi Kemitraan Gender 

Dalam melaksanakan pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya, 

kemitraan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu keniscayaan. Kemitraan 

gender diperlukan dalam membangun komunitas manusia yang bekesetaraan dan 

berkeadilan gender. Pada pokoknya membangun kemitraan gender harus 

memperhatikan 3 (tiga) hal utama (baca tabel 2.6 di bawah), bila pembangunan 

kemitraan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender ingin dicapai. 

 
Tabel 2.6 

Filosofi Kemitraan Gender 
 

 

Tujuan Kemitraan 
 

Cita-Cita Kemitraan 
Permasalahan 

Kemitraan 
Tujuan Penciptaan  
Tuhan berpasangan 

Kesetaraan Ketakutan 

Mendukung perubahan 
komunitas  

Transparansi Kekerasan dan Kekerasan 
Domestik  

Memperkuat democrasi Cinta dan martabat  Patriarkhi and Keyakinan 
agama 

Mempererat perdamaian  Keberagaman Ketidakamanan/ancaman  
Meningkatkan inovasi  Akuntabilitas Akses Sumber daya yang 

tidak setara 
  Pendidikan yang kurang 

(inadequate education) 

          Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis  
 

 

 

 

 

                                                
11	 Dr.	 Marianne	 Beisheim	 dan	 Dr.	 Nils	 Simon,	 Multi-stakeholder	 partnerships	 for	 implementing	 the	 2030	
Agenda:	 Improving	 accountability	 and	 transparency,	 (2016),	German	 Institute	 for	 International	 and	 Security	
Affairs,	hal.3	
12	Ibid.	

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis
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BAB III

DINAMIKA KEMITRAAN DAN KERJASAMA 
ANTAR PARLEMEN

A. Kemitraan dan Kerjasama Antar-Parlemen Sebagai 
Alat Kelengkapan DPR

 Kemitraan dan kerjasama antarparlemen merupakan 
salah satu bagian dari alat kelengkapan DPR,13  secara organis-
asi	direpresentasikan	dalam	Badan	Kerjasama	Antar	Parlemen	
(BKsAP).	Tugas	dan	fungsi	lembaga	ini	dengan	jelas	diatur	da-
lam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan De-
wan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	khususnya	pada	Pasal	83	Ayat	
(1) huruf f, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 
dan Pasal 118. 

	 Badan	Kerjasama	Antar	Parlemen	(BKsAP)	adalah	sa-
lah	satu	dari	Alat	kelengkapan	DPR	RI.	Tugas	BKsAP	DPR	RI	
(berdasarkan Pasal 75 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
DPR RI) sebagai berikut:

13 Fungsi kerja sama antar-parlemen secara institusi masih direpresentasikan oleh 
DPR serta tidak menjadi wewenang DPD/DPRD, dikarenakan melekatnya fungsi 
pengawasan kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah internasional dan 
hubungan internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat 
(2) UUD 1945 yang tertulis (1) Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan 
rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perdyandjian dengan Negara 
lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menim-
bulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 
beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan un-
dang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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a. mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubu-
ngan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan 
parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun 
multilateral. termasuk organisasi internasional yang 
menghimpun parlemen dan/atauanggota parlemen 
negara lain; 

b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain 
yang menjadi tamu DPR;

c. mengkoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan 
DPR ke luar negeri; dan

d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR 
tentang masalah kerja sama antar parlemen.

 Untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama antar-
parlemen baik bilateral maupun multilateral, DPR meman-
faatkan diplomasi parlemen. DPR RI sebagai lembaga ne-
gara, terkait hubungannya dengan lembaga parlemen serta 
organisasi internasional, selain pemerintah juga memili-
ki fungsi diplomasi.14  Secara umum diplomasi parlemen 
didefinisikan sebagai aktivitas internasional menyeluruh 
yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka men-
ingkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk sal-
ing membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap 
pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan 

14 DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 memiliki fungsi legislasi, pen-
gawasan dan anggaran. Namun DPR juga memerankan fungsi diplomasi yang di-
dasarkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
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legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan.15  Fungsi 
diplomasi DPR RI ini berbeda dari fungsi diplomasi pemer-
intah (lihat table 3.1 dibawah).

Tabel 3.1
Perbedaan Fungsi Diplomasi Parlemen dan Pemerintah

15 Frans W. Weisglas and Gonnie de Boer, Parliamentary Diplomacy, (2007) Th e 
Hague Journal of Diplomacy 2, Hal. 93-99.

Dikutip dari berbagai sumber oleh Penulis
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lembaga negara, terkait hubungannya dengan lembaga parlemen serta organisasi 

internasional, selain pemerintah juga memiliki fungsi diplomasi.14 Secara umum 

diplomasi parlemen didefinisikan sebagai aktivitas internasional menyeluruh yang 

dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan saling pengertian 

antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan 

terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi 

demokrasi antar institusi pemerintahan.15 Fungsi diplomasi DPR RI ini berbeda dari 

fungsi diplomasi pemerintah (lihat table 3.1 dibawah). 

 
Tabel 3.1 

Perbedaan Fungsi Diplomasi Parlemen dan Pemerintah 
 

Diplomasi Pemerintah Diplomasi Parlemen 
Lebih bersifat formal yang 
direpresentasikan oleh aktor-aktor 
pemerintahan atau eksekutif 
seperti Presiden/Wakil Presiden, 
Menteri Luar Negeri dan Para Duta 
Besar 

Parlemen mempresentasikan isu-
isu yang kompleks dan beragam 
terkait dengan peran yang mereka 
mainkan dalam isu-isu dan 
masalah luar negeri. 

Isu-isu yang menjadi bahasan 
terkait dengan kemitraan dan 
kerjasama di berbagai bidang 
seperti politik, ekonomi, sosial 
budaya, lingkungan hidup, 
keamanan dan pertahanan. 

Pengawasan diplomasi pemerintah 
terkait kepentingan nasional 
(keutuhan sebagai NKRI) dan 
pencarian solusi atas berbagai 
permasalahan internasional (HAM, 
Resolusi Konflik-Perdamaian, 
Terorisme Global/Internasional 
dan SDGs atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan dan 
lain-lain).  

Etika diplomasi masih sangat 
formal/resmi (formal diplomacy) 
dikaitkan dengan kebijakan luar 
negeri pemerintah. 

Etika diplomasi lebih fleksibel dan 
informal bahkan langsung (direct 
diplomacy) dikaitkan dengan isu-
isu keutuhan NKRI serta ekonomi 
(perdagangan) dan teknologi. 

              Dikutip dari berbagai sumber oleh Penulis 
 

 

 

 

 

                                                
14	DPR	 sebagaimana	diatur	 dalam	Pasal	 20A	UUD	1945	memiliki	 fungsi	 legislasi,	 pengawasan	dan	 anggaran.	
Namun	DPR	 juga	memerankan	 fungsi	diplomasi	 yang	didasarkan	pada	Pasal	5	ayat	2	UU	No	37	Tahun	1999	
tentang	Hubungan	Luar	Negeri.	
15	Frans	W.	Weisglas	and	Gonnie	de	Boer,	Parliamentary	Diplomacy,	(2007)	Th	e	Hague	Journal	of	Diplomacy	2,	
Hal.	93-99.	
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 Diplomasi parlemen merupakan perspektif penting dan 
bentuk alternatif diplomasi selain diplomasi formal. Berkem-
bangnya diplomasi parlemen seiring dengan meningkatnya 
peran keterlibatan parlemen dalam masalah luar negeri dan 
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Box 3.1   What is Parliamentary Diplomacy? 
 
The idea of parliamentary diplomacy (“parlomacy”) is not new. The Roman 
Senate, for example, had played both a role – albeit at the behest of Roman 
Generals - in first suing for peace and then sanctioning war with Philip V of 
Macedon after the failure of the Treaty of Phoenice (205 BC). More recently 
it has been pointed out that the United Nations General Assembly is, in 
essence, parliamentary diplomacy writ large. But parlomacy is not simply 
about international congresses. Given the diverse array of forms of 
parlomacy, one has to be cautious about who or what is said to conduct this 
form of diplomacy: here one must differentiate between practice and actors. 
There are a number of parliamentary actors that do parlomacy starting from 
individual parliamentarians, to political parties, to local parliaments or 
assemblies, to national parliaments, to regional parliaments and ending with 
international parliaments. In general there are three major parlomacy 
categories: i) parliamentarians; ii) political parties; and, iii) parliaments (be 
they local, regional or 
international). Of course, the type of parliament selected will depend on the 
country and parliamentary system one talks about. 
 
The All of the aforementioned different types of parlomatic actors can act in 
several formal and informal ways at the intra-state, inter-state and intra- and 
inter-regional levels. There are, as Figure 1 below shows, different forms of 
doing parlomacy. At the intra-state level parliamentarians and political 
parties are formally and principally involved in scrutinising the foreign policy 
of their national government, and in this way can have a direct bearing on 
the shape and extent of these policies (e.g. the British House of Commons). 
These same actors may also lend their voice of support for policies, which 
adds legitimacy and more political weight to them. At the inter-state level 
parliamentary delegations or multilateral parliamentary friendship groups 
can interact to improve the legitimacy of a government in a third-country, 
and they may also play a role in developing the representation of people also 
(e.g. the NATO Parliamentary Assembly). The intra-regional level is also 
important, with the European Parliament promoting cultural exchange, 
dialogue and understanding between the EU member states and between the 
EU and the rest of the world. The inter-regional level sees all different 
regional parliaments meet for dialogue (e.g. Inter-Parliamentary Union).  
 
Sumber: Daniel Fiott, On the Value of Parliamentary Diplomacy, (2011) 
Madariaga – College of Europe Foundation, Brussel—Belgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomasi parlemen merupakan perspektif penting dan bentuk alternatif 

diplomasi selain diplomasi formal. Berkembangnya diplomasi parlemen seiring 

dengan meningkatnya peran keterlibatan parlemen dalam masalah luar negeri dan 

hubungan internasional. Secara umum, isu-isu ini dipertimbangkan sebagai 

domainnya Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri sebagai aktor politik. 
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hubungan internasional. Secara umum, isu-isu ini dipertim-
bangkan sebagai domainnya Menteri Luar negeri dan Perda-
na Menteri sebagai aktor politik. Demikian halnya duta besar 
menjadi instrument penting diplomasi dalam mengembang-
kan dan mempromosikan hubungan internasional ke nega-
ra-negara lain. 

 namun demikian peran diplomasi juga dapat dilaku-
kan oleh institusi parlemen atau anggota parlemen. Parlemen 
menjadi representasi dalam mengangkat isu-isu kompleks 
dan bervariasi terkait dengan masalah luar negeri dan hubu-
ngan internasional. Kompetensi ini memungkinkan parlemen 
memainkan kekuasaan penting dalam proses diplomasi atau 
masasalah luar negeri. Tentunya domain yang dimainkan oleh 
parlemen adalah dengan sesama parlemen negara lain atau or-
ganisasi parlemen internasional baik bilateral maupun mulit-
erlateral. Tujuan utama diplomasi parlemen adalah bagaimana 
meningkatkan saling pemahaman di antara nega-
ra-negara, memperbaiki pengawasan parlemen ter-
hadap pemerintah, merepresentasikan kepentingan 
nasional, dan meningkatkan legitimasi demokratis 
terhadap institusi pemerintah di luar negeri. 

B. Dinamika Kemitraan dan Kerjasama Antarparlemen

 Dinamika kemitraan dan kerjasama antar-Parlemen 
memiliki pemahaman yang berbeda. Konsep dan pemahaman 
kemitraan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
merujuk	pada	Pasal	Pasal	11	Ayat	(1)	dan	Ayat	(2)	dan	Pasal	18	
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UUD 1945. Kemitraan parlemen dalam praktiknya dilakukan 
baik di tingkat daerah dan internasional. Kemitraan parlemen 
di tingkat daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota dengan menggunakan 3 (tiga) model: (1) Kemitraan Pub-
lik-Privat (Public-Private Partnership); (2) Kemitraan Pub-
lik-Publik (Public-Public Partnership); dan (3) Kemitraan 
Banyak Pemangku Kebijakan (Multistakeholders Partner-
ship). Adapun	 kemitraan	 parlemen	 di	 tingkat	 internasional	
dilakukan dalam rangka memperkuat kebijakan dan legitimasi 
demokrasi pemerintah dan menjaga keutuhan negara Kesatu-
an Republik Indonesia di luar negeri.

Tabel 3.2
Dinamika Kemitraan Parlemen Indonesia di Tingkat Internasional
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Tabel 3.2 
Dinamika Kemitraan Parlemen Indonesia di Tingkat Internasional 

 
Tatanan Lingkup (Scope) Terimplementasi 

Bilateral Hubungan antara parlemen 
nasional Indonesia dengan 
lembaga parlemen negara 
lain 

1. Kemitraan Parlemen 
Indonesia-Australia 

2. Kemitraan Parlemen 
Indonesia-Vietnam 

3. Kemitraan Parlemen 
Indonesia-Perancis 

4. dll 
Multilateral Hubungan antara parlemen 

nasional Indonesia dengan 
kumpulan negara dalam 
satu kewilayahan/regional 
atau menjadi keanggotaan 
organisasi Parlemen 
Internasional  

1. Indonesiap-Pacific 
Parliamentary 
Partnership 

2. ASEAN Inter-
Parliamentary 
Assembly 

3. Asia-Europe 
Parliamentary 
Partnership Meeting 

4. Inter-Parliamentary 
Union 

5. Pacific Women’s 
Parliamentary 
Partnership Forum 

6. Asia Pacific 
Parliamentary Forum 

7. dll 

     Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh Penulis
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 Banyak analis telah menilai kerjasama antarparlemen 
sebagai as instrument yang penting dan berpengaruh serta 
menguntungkan, baik dari perspektif rasionalis dan norma-
tive: kerjasama antarparlemen dapat mengurangi asimen-
tris informasi, mendukung pertukaran pengetahuan khusus,  
menfasilitasi perumusan kebijakan, dan menguatkan saling 
pemahaman dan kerjasama antarparlemen dapat tidak han-
ya berkontribusi untuk mengurangi defisit demokrasi dengan 
memberikan suara kolektif kepada parlemen, namun juga per-
tukaran informasi dan praktik-praktik terbaik (best practices) 
bagi pengawasan individu dapat juga mengarah pada penga-
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Box 3.1   Kemitraan NGO-Parlemen di Afrika Selatan 
 
South Africa has had two separate GRB initiatives – one involving non-
governmental organisations (NGOs) and parliamentarians, and the other 
within the national government and led by the Finance Ministry. To date, the 
NGO-parliament initiative has been stronger and more sustained than the 
government one. The South African case is thus very different from that of 
Australia, despite drawing on some of its methods of analysis. 
 
The NGO-parliament initiative, called the Women’s Budget Initiative (WBI), 
began in mid-1995. That was the year after the end of apartheid, when the 
need to address past inequalities on the basis of race and gender, among 
others, was clear to everyone. The initiative was coordinated by two policy 
research NGOs and a parliamentary committee. However, it drew on a wide 
range of researchers and advisors situated in women’s organisations, other 
NGOs, universities and government itself. Within the first three years, the 
initiative published three books 
that examined all 27 portfolios in the national budget. The books also 
included information on public sector employment, taxation and economic 
theory. Later analysis looked at donor funding to government, local 
government budgets, the impact of sectoral budgets on employment creation, 
non-tax revenue and a range of others issues.  
 
Sumber: Debbie Budlender and Guy Hewitt, Engendering Budgets, (2003) 
The Commonwealth Secretariat, London—United Kingdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak analis telah menilai kerjasama antarparlemen sebagai as instrument 

yang penting dan berpengaruh serta menguntungkan, baik dari perspektif rasionalis 

dan normative: kerjasama antarparlemen dapat mengurangi asimentris informasi, 

mendukung pertukaran pengetahuan khusus,  menfasilitasi perumusan kebijakan, 

dan menguatkan saling pemahaman dan kerjasama antarparlemen dapat tidak 

hanya berkontribusi untuk mengurangi defisit demokrasi dengan memberikan suara 

kolektif kepada parlemen, namun juga pertukaran informasi dan praktik-praktik 

terbaik (best practices) bagi pengawasan individu dapat juga mengarah pada 

pengawasan parlemen yang lebih kuat terhadap pemerintahan nasional dan institusi 

negara.16 

                                                
16	Valentin	Kreilinger,	Inter-Parliamentary	Cooperation	and	its	Challenges:	The	Case	of	Economic	and	Financial	
Governance,	dalam	Federico	Fabbrini,	Ernst	Hirsch	Ballin,	Hans	Somsen	 (ed.):	What	Form	of	Government	 for	
the	European	Union	and	the	Eurozone?	Oxford,	Hart	Publishing,	2015,	hal.	271-288.	
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wasan parlemen yang lebih kuat terhadap pemerintahan na-
sional dan institusi negara.16

 Dari pemahan ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama 
antar-parlemen dimaksudkan untuk mendukung kebijakan 
nasional dan memperkuat pengawasan parlemen terkait ke-
bijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemer-
intah. Dalam praktiknya dalam mendorong kerjasama dengan 
negara lain (bilateral partnership) parlemen nasional/DPR 
telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Tujuan 
dibentuknya GKSB ini adalah untuk memperkuat koordinasi 
dan kerja sama keparlemenan dalam konteks bertukar pan-
dangan dalam fungsi-fungsi keparlemenan dan menggalang 
kerja sama bilateral bagi penyelesaian isu global.17

C. Kebijakan dan Program Kemitraan Parlemen 
Perempuan

 Institusi parlemen atau anggota parlemen nasional per-
empuan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memper-
juangkan kebijakan/program pembangunan yang responsif 
gender di berbagai bidang pembangunan: politik, ekonomi, 
dan sosial (lihat Tabel 3.3 di bawah).

16 Valentin Kreilinger, Inter-Parliamentary Cooperation and its Challenges: The Case of 
Economic and Financial Governance, dalam Federico Fabbrini, Ernst Hirsch Ballin, 
Hans Somsen (ed.): What Form of Government for the European Union and the Euro-
zone? Oxford, Hart Publishing, 2015, hal. 271-288.

17 https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/15/nups-
lo368-dpr-resmikan-grup-kerja-sama-bilateral, diunduh pada 10 September 2018 
pukul 09.30 WIB.
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Tabel 3.3
Kebijakan dan Program Kemitraan Parlemen Perempuan
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Dari pemahan ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar-parlemen 

dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional dan memperkuat pengawasan 

parlemen terkait kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh 

pemerintah. Dalam praktiknya dalam mendorong kerjasama dengan negara lain 

(bilateral partnership) parlemen nasional/DPR telah membentuk Grup Kerja Sama 

Bilateral (GKSB). Tujuan dibentuknya GKSB ini adalah untuk memperkuat 

koordinasi dan kerja sama keparlemenan dalam konteks bertukar pandangan dalam 

fungsi-fungsi keparlemenan dan menggalang kerja sama bilateral bagi penyelesaian 

isu global.17 

 

C. Kebijakan dan Program Kemitraan Parlemen Perempuan 

Institusi parlemen atau anggota parlemen nasional perempuan memiliki 

tugas dan tanggungjawab dalam memperjuangkan kebijakan/program 

pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan: politik, 

ekonomi, dan sosial (lihat Tabel 3.3 di bawah). 

Tabel 3.3 
Kebijakan dan Program Kemitraan Parlemen Perempuan 

 
 

No. 
Konvensi/Konstitusi 

/Agenda 

 

Hak Konstitusi/Kebijakan/Program 

1. UUD 1945 Hak-hak Sipil: 
1. status kewarganegaraan, kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan,  
2. kebebasan berkomunikasi dan memperoleh 

informasi,  
3. kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan 

beribadat menurut agamanya, kebebasan dari 
perbudakan,  

4. kebebasan untuk membentuk keluarga, 
mendapatkan perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil, dan kebebasan dari ancaman, 
diskriminasi dan kekerasan 

 
Hak-hak Sosial: 
1. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang 
1. kebutuhan atas pendidikan dan pengajaran, 

kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
dan budaya.  

2. hak untuk peningkatan kualitas hidup seperti 
jaminan sosial, penghidupan dan pekerjaan 
yang layak, memiliki tempat tinggal dan hidup 
sejahtera lahir dan bathin 

                                                
17	https://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/15/nupslo368-dpr-resmikan-grup-kerja-
sama-bilateral,	diunduh	pada	10	September	2018	pukul	09.30	WIB.	
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Hak-hak Politik: 
1. kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; 
2. hak kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya;  
3. memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan; dan mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. 

2. Undang Undang Pemilu Kebijakan Affirmasi (Affirmation Policy): 
1. Political Party Quota 
2. Legislative Quota 
3. Reserved Seats Quota 

3. CEDAW  1. Memberdayakan perempuan dan gadis 
sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan 
aman dalam pembuatan keputusan, akses 
terhadap pelayanan utama termasuk keadilan 
dan menikmati hak-hak yang lebih baik, dan 
kesempatan ekonomi; 

2. Intervensi kesehatan pada reproduksi, 
maternal, anak baru lahir dan kesehatan anak. 
Bukti-bukti yang muncul mengusulkan bahwa 
berinvestasi dalam kesehatan perempuan 
menguntungkan sektor lain termasuk 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi;  

3. Pemberdayaan ekonomi sebagai prasyarat (pra 
kondisi) terhadap pembangunan berkelanjutan. 

4. Gender and politik dan debat terhadap quota 
gender. 

5. Peranan Perempuan dalam Resolusi Konflik 
dan Pembangunan Perdamaian; 

6. Meningkatkan keterwakilan dan visibilitas 
(keterlihatan keterlibatan) perempuan dalam 
politik; 

7. Pentingnya Peranan Kaukus Parlemen 
Perempuan; 

8. Peningkatan kapasitas kontribusi perempuan 
terhadap proses politik; memastikan akses 
terhadap dan pelibatan dalam pemilu baik 
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3. SGDs 1. Mewujudkan kepemilikan nasional melalui 
proses inklusif dan partisipatif.  

2. Kerangka Sistematik Pengimplementasian TPB 
di Indonesia.  

3. Saling terkoneksi antara Tema dan Goals 
(Tujuan): (1) memperbaiki pengembangan 
SDM dan (2) meningkatkan kesempatan 
ekonomi untuk memperoleh pendapatan yang 
berkelanjjtan.  

             Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh Penulis  
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BAB IV

KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Agenda 2030 bagi Tujuan Pembangunan Berkelan-
jutan

	 Agenda	 2030	 bagi	 Pembangunan	 Berkesinambungan	
merupakan komitmen global cara baru untuk mengakhiri 
kemiskinan dan menempatkan dunia pada alur berkelanjutan 
ke	arah	pembangunan	yang	inklusif.		Agenda	2030	ini	diduku-
ng oleh para pemimpin pemerintahan dunia pada Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 
25-27	september	2015	di	new	York,	Amerika	serikat.	serang-
kaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target 
aksi menjadi inti agenda ambisius ini yang dikenal dengan 
SDGs (Sustainable Development Goals).18 

18 Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable Development Goals, 
(2016), Paris, Perancis, hal.3.
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Box 4.1 What are the SDGs? 
 
We welcome the new 2030 Agenda for Sustainable Development that has 
emerged with its 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Poverty 
eradication is the overarching objective of this new agenda, alongside the 
promotion of economic, social and environmental development. ... We 
applaud the ambition of this agenda to be transformative and leave no one 
behind, including the most disadvantaged and vulnerable. Indeed, to be 
successful, sustainable development has to place human beings at the centre 
of decisions. It has to aim at achieving their well-being with full respect for 
environmental limitations. It needs to be owned by the people and it requires 
their full participation. People are individuals endowed with rights and 
responsibilities towards each other and towards the environment. We must 
all invest in them as our most important resource. 
 
Development of our societies and economies hinges on the enjoyment, by 
women and men, girls and boys, of full and equal rights, responsibilities and 
opportunities. We must rededicate ourselves to the full realization of gender 
equality and the empowerment of women and girls by 2030. 
 
Sumber: Placing democracy at the service of peace and sustainable 
development: Building the world the people want. Declaration of the Fourth 
World Conference of Speakers of Parliament, 2 September 2015. 
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18	 Inter-Parliamentary	 Union,	 Parliament	 and	 The	 Sustainable	 Development	 Goals,	 (2016),	 Paris,	 Perancis,	
hal.3.	
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18	 Inter-Parliamentary	 Union,	 Parliament	 and	 The	 Sustainable	 Development	 Goals,	 (2016),	 Paris,	 Perancis,	
hal.3.	

	 Agenda	2030	menempatkan	manusia	pada	pusat	proses	
pembangunan.	Agenda	 ini	mendorong	pemerintah,	parlemen	
dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang pera-
turan dan program yang dapat memenuhi kebutuhan manusia 
(masyarakat), mendobrak kebuntuan kebijakan, menegakkan 
HAM,	dan	tidak	meninggalkan	satu	orang	pun	tertinggal	(da-
lam menikmati hasil-hasil pembangunan).19  Intinya adalah 
tujuan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi rujukan 
bagi setiap negara untuk menciptakan kehidupan manusia di 
dunia akan lebih baik dan sejahtera melalui kemitraan mulai 
dari tingkat lokal hingga global (lihat tabel 4.1 dibawah).

Tabel 4.1
Dasar dan Prinsip Tujiuan Pembangunan Berkelanjutan
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lebih baik dan sejahtera melalui kemitraan mulai dari tingkat lokal hingga global 

(lihat tabel 4.1 dibawah). 

Tabel 4.1 
Dasar dan Prinsip Tujiuan Pembangunan Berkelanjutan 

 
No Dasar Prinsip 
1. Manusia (people) Saling berhubungan dan 

terintegrasi dari setiap Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 

2. Bumi (planet) Tidak seorangpun ditinggalkan 
dalam pencapaian pembangunan 
(no one left behind) 

3. Kemakmuran (prosperity) Inklusifitas tidak hanya laki-laki 
dan perempuan namun juga 
melibatkan kelompok rentan lain 
(difabel, lansia dan anak) 

4. Perdamaian (peace) Universalitas 
5. Kemitraan (partnership)  

       Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis 
 

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 3 (tiga) tujuan yang 

secara khusus terkait dengan bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan peran yang dapat dilakukan oleh parlemen atau anggota 

parlemen.20  Keempat tujuan dimaksud yaitu tujuan#5, tujuan#10, dan tujuan#16 

(untuk lebih jelasnya baca tabel 4.2 di bawah).  

 
Tabel 4.2 

Target dan Sasaran Tujiuan Pembangunan Berkelanjutan: Agenda 2030 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Tujuan Tujuan 

Pembangunan 
Berkelanjutan 

 

Agenda 2030 

Tujuan 
1 

Mengakhiri 
kemiskinan dalam 

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan 
kemiskinan ekstrim bagi semua orang 

                                                
19	Ibid,	hal.5	
20	Dari	17	Goals,	169	Target	dalam	SDGs,	ada	16	goals	dan	91	 target	 terkait	dengan	kesetaraan	gender,	hak	
asasi	perempuan	dan	anak	perempuan.	

19 Ibid, hal.5
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19	Ibid,	hal.5	
20	Dari	17	Goals,	169	Target	dalam	SDGs,	ada	16	goals	dan	91	 target	 terkait	dengan	kesetaraan	gender,	hak	
asasi	perempuan	dan	anak	perempuan.	

20 Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan 
kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.
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segala bentuknya 
dimana adanya 

dimanapun, dimana ukuran yang 
digunakan sekarang adalah mereka yang 
hidup dengan pendapatan kurang dari $ 
1,25 perhari 

  1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya 
separuh proporsi dari laki-laki, perempuan 
dan anak-anak segala umur yang hidup 
dalam kemiskinan dalam segala dimensi 
menurut definisi nasional 

Tujuan 
3 

Memastikan 
kehidupan yang sehat 
dan mendukung 
kesejahteraanbagi 
semua untuk semua 
usia 

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka 
kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 
100.000 kelahiran 

  3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian 
yang dapat dicegah pada bayi baru lahir 
dan balita, dimana setiap negara 
menargetkan untuk mengurangi kematian 
neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 
per 1000 kelahiran dan kematian balita 
menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran 

Tujuan 
5 

Mencapai kesetaraan 
gender dan 
memberdayakan 
semua perempuan 
dan anak perempuan 

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi 
terhadap semua perempuan dan anak 
perempuan dimana saja 

  5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan 
pada ruang publik dan privat, termasuk 
perdagangan (trafficking) dan seksual dan 
bentuk eksploitasi lainnya 

  5.3 Menghapukan semua praktek-praktek yang 
membahayakan, seperti perkawinan anak, 
dini dan paksa dan sunat pada perempuan 

  5.4 Menyadari dan menghargai pelayanan dan 
kerja domestik yang tidak dibayar melalui 
penyediaan pelayanan publik, kebijakan 
perlindungan infrastruktur dan sosial serta 
mendorong adanya tanggung jawab 
bersama didalam rumah tangga dan 
keluarga yang pantas secara nasional 

  5.5 Memastikan bahwa semua perempuan 
dapat berpartisipasi penuh dan mendapat 
kesempatan yang sama untuk 
kepemimpinan pada semua level 
pengambilan keputusan dalam kehidupan 
politik, ekonomi dan publik 

  5.6 Memastikan adanya akses universal 
terhadap kesehatan seksual dan reproduksi 
dan hak reproduksi sebagaimana telah 
disepakati dalam Program Aksi Konferensi 
Internasional mengenai Kependudukan 
dan Pembangunan dan Aksi Platform 
Beijing dan dokumen hasil dari konferensi 
review keduanya 

  5.a Melakukan reformasi untuk memberikan 
hak yang sama bagi perempuan terhadap 
sumber-sumber ekonomi dan juga akses 
terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap 
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tanah dan bentuk property lainnya 
pelayanan finansial, warisan dan sumber 
daya alam, sesuai dengan hukum nasional 

  5.b Memperbanyak penggunaan teknologi 
terapan, khususnya teknologi informasi 
dan komunikasi, untuk mendukung 
pemberdayaan perempuan 

  5.c Mengadopsi dan menguatkan kebijakan 
yang jelas dan penegakkan 
perundangundangan untuk mendorong 
kesetaraan gender dan pemberdayaan 
semua perempuan dan anak perempuan 
pada semua level 

Tujuan 
10 

Mengurangi 
ketimpangan didalam 
dan antar negara 

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif 
mencapai dan memelihara pertumbuhan 
pendapatan dari 40 persen populasi yang 
paling bawah di tingkat yang lebih tinggi 
dari ratarata nasional 

  10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan 
mendorong penyertaan sosial, ekonomi 
dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, 
jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, 
asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi 
atau status lainnya 

  10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan 
mengurangi ketimpangan 
pendapatan/outcome, termasuk dengan 
mengeliminasi diskriminasi terhadap 
hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan 
mendorong adanya legislasi, kebijakan dan 
aksi yang sepantasnya untuk hal ini 

  10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan 
fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan 
secara progresif mencapai kesetaraan 

  10.5 Memperbaiki regulasi dan memonitor 
pasar dan institusi keuangan global dan 
menguatkan implementasi dari regulasi 
tersebut 

  10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas 
manusia yang tertata, aman, teratur dan 
bertanggung jawab, termasuk melalui 
implementasi kebijakan migrasi yang 
terencana dan terkelola dengan baik 

Tujuan 
16 

Mendukung 
masyarakat yang 
damai dan inklusif 
untuk pembangunan 
berkelanjutan, 
menyediakan akses 
terhadap keadilan 
bagi semua dan 
membangun institusi-
institusi yang efektif, 
akuntabel dan inclusif 
di semua level 

16.1 Secara signifikan mengurangi segala 
macam bentuk kekerasan dan penyiksaan 
terhadap anak 

  16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, 
perdagangan dan segala macem bentuk 
kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-
anak 

  16.3 Mendukung perangkat hukum di tingkat 
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nasional dan internasional dan akses 
keadilan yang sama untuk semua 

  16.6 Membangun institusi-institusi yang 
akuntabel dan transparan di semua level 

  16.7 Memastikan pembuatan keputusan yang 
responsive, inklusif, partisipatif dan 
representative pada semua tingkatan 

  16.9 Pada tahun 2030, menyediakan identitas 
legal bagi semua, termasuk akta kelahiran 

  16.10 Memastikan akses publik terhadap 
informasi dan melindungi kebabasan 
fundamental, sesuai dengan perundang-
undangan nasional dan perjanjian 
internasional 

  16.a memperkuat institusi nasional yang terkait, 
termasuk melalui kerjasama internasional, 
untuk pengembangan kapasitas pada 
semua level, khususnya di negara-negara 
berkembang, untuk mencegah kekerasan 
dan memerangi terorisme serta kejahatan 

  16.b Mendorong dan memperkuat peraturan 
dan kebijakan yang tidak diskriminatif bagi 
pembangunan berkelanjutan 

    Sumber: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
 

Pencapaian target Tujuan Pembanguan Berkelanjutan ini didisain dengan 

kerangka kebijakan nasional di setiap negara. Namun demikian, setiap negara harus 

dapat mengidentifikasi prioritas pembangunannya masing-masing dan melokalisasi 

target dan indikator untuk mengarahkan pelaksanaannya secara nasional.21 Untuk 

melokalisasi TPB, setiap negara harus mengembangkan atau memperbaharui 

rencana pembangunan nasionalnya. Tujuan dan target khusus setiap negara 

seharusnya didukung oleh indicator-indikator kemajuan yang relevan secara lokal 

agar dapat dicatat hasil-hasilnya di lapangan. Warga negara harus benar-benar 

dilibatkan dalam proses ini. Dengan demikain, parlemen atau anggota perlemen baik 

pusat dan daerah berperan penting untuk memastikan bahwa TPB nasional telah 

mencerminkan kebutuhan local/daerah secara khusus dan kondisi serta keadaan 

kelompok-kelompok tertentu.22 

 

                                                
21	Upaya	melokalisasi	TPB	di	Indonesia	telah	diatur	dalam	Pasal	15,	Pasal	16,	Pasal	16,	Pasal	17,	Pasal	18,	Pasal	
19	 dan	 Pasal	 20	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 59	 Tahun	 2917	 tentang	 Pelaksanaan	 Pencapaian	 Tujuan	
Pembangunan	Berkelanjutan,	salah	satu	poin	pentingnya	adalah	Penyusunan	RAD	TPB	di	daerah.	
22	Inter-Parliamentary	Union,	Parliament	and	The	Sustainable	Development	Goals,	(2016),	op.cit,	hal.6.	

Sumber: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

 Pencapaian target Tujuan Pembanguan Berkelanjutan 
ini didisain dengan kerangka kebijakan nasional di setiap ne-
gara. namun demikian, setiap negara harus dapat mengiden-
tifikasi prioritas pembangunannya masing-masing dan 
melokalisasi target dan indikator untuk mengarahkan pelak-
sanaannya secara nasional.21  Untuk melokalisasi TPB, setiap 
negara harus mengembangkan atau memperbaharui rencana 
pembangunan nasionalnya. Tujuan dan target khusus setiap 
negara seharusnya didukung oleh indicator-indikator kema-
juan yang relevan secara lokal agar dapat dicatat hasil-hasil-
nya di lapangan. Warga negara harus benar-benar dilibatkan 

21 Upaya melokalisasi TPB di Indonesia telah diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 
16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2917 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah 
satu poin pentingnya adalah Penyusunan RAD TPB di daerah.
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dalam proses ini. Dengan demikain, parlemen atau anggota 
perlemen baik pusat dan daerah berperan penting untuk 
memastikan bahwa TPB nasional telah mencerminkan kebu-
tuhan local/daerah secara khusus dan kondisi serta keadaan 
kelompok-kelompok tertentu.22

22 Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable Development Goals, 
(2016), op.cit, hal.6.
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Box 4.2 Localizing SDGs 
 
Policies to implement the SDGs should look holistically and synergistically at 
human development needs, which may be social, economic, cultural or 
environmental. For example, policies to combat poverty (SDG 1) cannot be 
narrowly reduced to raising income, important though that is. Instead, anti-
poverty policies should address all dimensions of the problem, such as lack of 
education, poor health and hunger. Such comprehensive policies will also 
need to be tailored to the most vulnerable and marginalized groups. Those 
groups may be lagging behind national averages on measures such as per 
capita GDP, life expectancy, educational achievement and political 
participation. A holistic and synergistic approach is the essence of the 
principle of leaving no one behind that informs the entire 2030 Agenda. 
 
Questions for reflection: 
(1) Do sub-national and local governments in your country play a clear role 

during the formulation of national development plans?  
(2) What methods of dialogue exist between the parliament and provincial 

and local assemblies to guarantee a regular and open dialogue on key 
issues that affect development, and in particular that relate to the issues 
addressed under the SDGs?  

(3) Does the national development plan ensure that local, specific contexts 
will be sufficiently reflected during implementation? If not, what 
mechanisms can be added that would guarantee this? 

 
Sumber: Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable 
Development Goals, (2016), Paris, Perancis dan Global Organization of 
Parliamentarians Against Corruption, Parliament’s Role in Implementing 
The Sustainable Development Goals: A Parliamentarian Handbook, 2017. 

 

 

 

 

B. Parlemen dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Keterkaitan parlemen atau anggota parlemen dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dikarenakan TPB dapat dijadikan kesempatan bagi mereka untuk 

memperlihatkan komitmen dalam memperbaiki kehidupan manusia dan kesehatan 

planet (bumi) tempat semua umat manusia tinggal. Sebagai wakil dari konstituen 

yang mereka wakili, anggota parlemen memiliki peran penting dalam mendorong 

pembangunan SDM yang reflektif dan responsif terhadap kebutuhan konstituen 

mereka. Dalam beberapa dekade berikutnya, pengakuan terhadap pentingnya 

keterlibatan anggota parlemen dalam memajukan upaya pertumbuhan dan 

pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap kelestarian lingkungan.  

Di banyak negara, satuan tugas atau badan serupa dibentuk untuk 

mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan TPB.23 Anggota parlemen (DPR 

                                                
23	 Pelaksanaan	 TPB	 di	 Indonesia	 dikoordinasikan	 oleh	 Bappenas	 dengan	 ditetapkannya	 Peraturan	 Presiden	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 59	 Tahun	 2017	 tentang	 Pelaksanaan	 Pencapaian	 Tujuan	 Pembangunan	
Berkelanjutan.	
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B. Parlemen dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Keterkaitan parlemen atau anggota parlemen dengan Tu-
juan Pembangunan Berkelanjutan dikarenakan TPB dapat dijadi-
kan kesempatan bagi mereka untuk memperlihatkan komitmen 
dalam memperbaiki kehidupan manusia dan kesehatan planet 
(bumi) tempat semua umat manusia tinggal.  Sebagai wakil dari 
konstituen yang mereka wakili, anggota parlemen memiliki per-
an	penting	dalam	mendorong	pembangunan	sDM	yang	reflektif	
dan responsif terhadap kebutuhan konstituen mereka. Dalam 
beberapa dekade berikutnya, pengakuan terhadap penting-
nya keterlibatan anggota parlemen dalam memajukan upaya 
pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif dan sensitif 
terhadap kelestarian lingkungan. 

 Di banyak negara, satuan tugas atau badan serupa 
dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan pelak-
sanaan TPB.23		Anggota	parlemen	(DPR	RI	dan	DPRD	Provin-
si/Kab/Kota) harus dilibatkan di setiap badan/kelompok kerja 
tingkat nasional/sub nasional, dengan demikian, mereka dap-
at membawa aspirasi serta pandangan konstituen (pemilih) 
dan dapat memberikan dukungan institusional. Parlemen atau 
anggota parlemen seharusnya mendorong bahwa pemerintah 
telah memperbaharui rencana TPB nasional atau rencana sek-
toral relevan lainnya. 

23 Pelaksanaan TPB di Indonesia dikoordinasikan oleh Bappenas dengan ditetapkann-
ya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksan-
aan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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 Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan 
dan perencanaan nasional akan dikembangkan atau ditelaah 
sehingga peran parlemen dalam pencapaian TPB menjadi leb-
ih efektif. Parlemen harus dapat berperan terhadapa perenca-
naan ini melalui proses konsultasi publik mulai dari tingka-
tan tertinggi hingga terendah (pusat dan daerah). Parlemen 
harus secara resmi mengadopsi rencana TPB nasional setelah 
melakukan telaah komprehensif dan debat/rapat dengar pen-
dapat.	Akhirnya,	parlemen	harus	meminta	 laporan	kemajuan	
pelaksanaan rencana nasional secara regular untuk melihat 
kemajuan implementasi/integrasi TPB dalam rencana pem-
bangunan nasional baik jangka panjang dan menengah. 

C. Peran Parlemen dalam Mengimplementasikan Tu-
juan Pembangunan Berkelanjutan

 Peran parlemen dalam menelaah kemajuan (TPB) se-
cara	khusus	disebutkan	pada	paragrap	79	Agenda	2030,	yang	
menyatakan: Kami juga mendorong anggota negara untuk 
melakukan telaah tetap dan inklusif kemajuan (TPB) pada 
tingkatan nasional dan sub nasional (daerah) yang diarahkan 
dan digerakkan oleh negara,…parlemen nasional dan juga in-
stitusi lainnya dapat juga mendukung kemajuan ini.
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Box 4.3 Goal 16: Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat—
Suatu Tinjauan 
 
Building on lessons learned from the Millennium Development Goals, the 
SDGs include a specific goal to “promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels”. 
 
Two targets within this goal refer to the role of parliaments: 
• Target 16.6: Develop effective, accountable and transparent institutions 

at all levels. 
• Target 16.7: Ensure responsive, inclusive, participatory and 

representative decision-making at all levels. 
 

Other targets refer to key principles of democratic governance such as the 
rule of law, justice, access to information and fundamental freedoms. 
 
Parliaments need to engage in the implementation and oversight of the 
entire SDG framework. But they also need to pay special attention to their 
own institutional development in line with Targets 16.6 and 16.7. For 
example, parliaments can work with their national statistics authority to 
develop indicators that reflect their own priorities in support of targets 16.6 
and 16.7. 
 
Sumber: Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable 
Development Goals, (2016), Paris, Perancis 

 

Selain itu pada paragrap 45 dinyatakan juga bahwa parlemen nasional 

memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian TPB melalui (1) 

penetapan perundang-undangan; dan (2) penganggaran untuk memastikan 

akuntabilitas bagi pengimplementasian yang efektif terhadap komitmen terhadap 

target-target TPB yang telah disetujui oleh setiap negara. Keterkaitan parlemen 

dalam pengimplementasian TPB khususnya pada Goal 16 (lihat box.4.3 diatas). 

Inti dari peran parlemen dan anggota parlemen dalam pengimplementasian 

TPB adalah bagaimana kepentingan konstituen mereka terhadap keberhasilan dan 

hasil TPB dapat dinikmati secara komprehensif. Untuk mencapai tujuan ini 

parlemen/anggota parlemen memiliki 4 (empat) peran penting24 (untuk lebih 

jelasnya baca Tabel 4.3 di bawah). 

 

                                                
24	 Dasar	 keterlibataan	 DPR/DPRD	 dalam	 TPB/SDGs	 didasarkan	 pada	 Pasal	 20	 dan	 20A	 UUD	 1945:”	 DPR	
memegang	 kekuasaan	membentuk	undang-undang”	dan	 “DPR	memiliki	 fungsi	 legislasi,	 fungsi	 anggaran	dan	
fungsi	pengawasan”.	Selain	itu	juga	didasarkan	pada	Pasal	69	UU	No	17/2014	tentang	MD3:	1.	Fungsi	Legislasi,	
Fungsi	 Penganggaran,	 Fungsi	 Pengawasan;	 dan	 2.	 Representasi	 rakyat	 dan	 dalam	 mendukung	 pemerintah	
dalam	pelaksanaan	politik	luar	negeri.			

 Selain itu pada paragrap 45 dinyatakan juga bahwa 
parlemen nasional memiliki peran yang sangat penting da-
lam pengimplementasian TPB melalui (1) penetapan perun-
dang-undangan; dan (2) penganggaran untuk memastikan 
akuntabilitas bagi pengimplementasian yang efektif terhadap 
komitmen terhadap target-target TPB yang telah disetujui oleh 
setiap negara. Keterkaitan parlemen dalam pengimplementa-
sian TPB khususnya pada Goal 16 (lihat box.4.3 diatas).

 Inti dari peran parlemen dan anggota parlemen da-
lam pengimplementasian TPB adalah bagaimana kepentingan 
konstituen mereka terhadap keberhasilan dan hasil TPB dapat 
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dinikmati secara komprehensif. Untuk mencapai tujuan ini par-
lemen/anggota parlemen memiliki 4 (empat) peran penting 24  
(untuk lebih jelasnya baca Tabel 4.3 di bawah).

Tabel 4.3
Peran Parlemen dan Anggota Parlemen dalam 

Pengimplementasian TPB

24 Dasar keterlibataan DPR/DPRD dalam TPB/SDGs didasarkan pada Pasal 20 dan 
20A UUD 1945:” DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan 
“DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Selain itu 
juga didasarkan pada Pasal 69 UU No 17/2014 tentang MD3: 1. Fungsi Legislasi, 
Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan; dan 2. Representasi rakyat dan dalam 
mendukung pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri.  
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Tabel 4.3 
Peran Parlemen dan Anggota Parlemen dalam Pengimplementasian TPB 

 
Pembuatan 
Perundang-
Undangan 

 

Penganggaran 
 

Pengawasan 
 

Representasi 

Anggota parlemen 
harus menelaah 
legislasi (perundangan) 
yang diusulkan oleh 
pemerintah/pemerintah 
daerah untuk 
memastikan bahwa 
pembuatan legislasi 
mencerminkan prinsip-
prinsip HAM dan 
berkontribusi pada 
pencapaian rencana 
TPB nasional dan 
agenda 2030 yang lebih 
luas.  

Selama proses 
persetujuan (anggaran) 
anggota parlemen harus 
terlibat pada bagaimana 
anggaran 
pemerintah/pemerintah 
daerah dialokasikan 
pada pencapaian target 
TPB baik nasional dan 
daerah termasuk 
apakah anggaran 
responsif gender (laki-
laki dan perempuan, 
lansia, difabel dan 
kelompok masyarakat 
terpinggirkan) telah 
dilaksanakan. 

Parlemen/anggota 
parlemen harus 
memastikan bahwa 
pengimplementasian 
TPB telah sesuai 
dengan jalur dan 
dapat diubah 
didasarkan pada 
bukti dan masukan 
(feedback) 
masyarakat. 

Sebagai wakil 
rakyat, anggota 
parlemen memiliki 
kewajiban untuk 
membantu 
konstituen mereka 
selama masa 
tugasnya tidak 
terbatas ketika 
masa pemilihan 
umum.  

       Sumber: Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable Development Goals, 
(2016), Paris, Perancis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Inter-Parliamentary Union, Parliament and The Sustainable Develop-
ment Goals, (2016), Paris, Perancis
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BAB V
STRATEGI KEMITRAAN PARLEMEN DALAM 

MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Stategi Kemitraan Banyak Pemangku Kepentingan 

 Pencapaian kebijakan pembangunan pemberdayaan per-
empuan dan perlidungan anak di Indonesia tidak dapat dilakukan 
hanya oleh pemerintah dan parlemen. Salah satu strategi penca-
paian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak adalah melibatkan semua pihak (pemerintah, 
parlemen,	organisasi	kemasyarakatan/sosial	dan	media,	filantropi	
dan bisnis, pakar dan akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, 
fungsi dan kemampuan para pihak dalam model kemitraan ban-
yak pemangku kepentingan (lihat tabel 5.1 di bawah).

Tabel 5.1
Strategi Implementasi Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan di Indonesia
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perlidungan anak di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah dan 

parlemen. Salah satu strategi pencapaian kebijakan pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak adalah melibatkan semua pihak (pemerintah, 

parlemen, organisasi kemasyarakatan/sosial dan media, filantropi dan bisnis, pakar 

dan akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak 

dalam model kemitraan banyak pemangku kepentingan (lihat tabel 5.1 di bawah). 

 
Tabel 5.1 

Strategi Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 
 

 

Pemerintah dan 
Parlemen 

 

Akademisi dan 
Pakar 

Organisasi 
Kemasyarakatan

/Sosial 

 

Filantrofi dan 
Bisnis 

1. Penetapan 
Indikator 

2. Kebijakan dan 
Program 

3. Persiapan 
Data dan 
Informasi 

4. Sosialisasi/Dis
eminasi, 
Komunikasi 
dan Advokasi 

5. Monev dan 
Pelaporan 

6. Dukungan 
Regulasi dan 
Anggaran 

1. Peningkatan 
Kapasitas 

2. Pemantauan 
dan Evaluasi 

3. Kertas 
Kebijakan 
(Policy 
Paper/Policy 
Brief) sebagai 
dasar 
Perumusan 
Kebijakan 
(Policy 
Formulation) 

1. Diseminasi 
dan Advokasi 

2. Fasilitasi 
Program 

3. Membangun 
pemahaman 
publik 

4. Diseminasi 
dan 
Monitoring 

1. Advokasi 
Pelaku Usaha 

2. Fasilitasi 
Program 

3. Peningkatan 
Kapasitas 

4. Dukungan 
Pendanaan 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, Upaya Pencapaian Target Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, 29 Juni 2016.  

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengatasi 

isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan dalam rangka penciptaan planet 

kesetaraan gender 50:50 tahun 2030. Untuk lebih jelasnya lihat dan tabel 5.2 di 

bawah ini: 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, Upaya Pencapaian 
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 29 Juni 2016.
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 Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di-
arahkan untuk mengatasi isu-isu kesenjangan gender dalam 
pembangunan dalam rangka penciptaan planet kesetaraan 
gender 50:50 tahun 2030. Untuk lebih jelasnya lihat dan tabel 
5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2
Isu Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan
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Tabel 5.2 
Isu Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 

 
 

No. 
 

Bidang Pembangunan 
 

Isu Kesenjangan 
TPB 

(Target) 
1. Kesehatan Indonesia termasuk negara 

ASEAN dengan AKI tertinggi: 
• 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (ASDK, 2012). 
• 305 per 100.000 kelahiran 

hidup (SUPAS, 2015) 

Tujuan 3: 
Target 3.1 
dan Target 

3.2 
 

Tujuan 5: 
Target 5.6 

2. Pendidikan • APM laki-laki pada tingkat PT 
masih rendah 

• Angka harapan lama sekolah 
perempuan rendah 

Tujuan 4: 
Target 4.3 
dan Target 

4.1 
3. Kekerasan terhadap 

Perempuan 
• 1 dari 3 perempuan usia 15-64 

tahun pernah mengalami 
kekerasan fisik dan/atau 
seksual sepanjang hidupnya 

• 1 dari 10 perempuan 
mengalaminya dalam 12 bulan 
terakhir (SPHPN, 2016) 

Tujuan 5: 
Target 5.2 

4. Perkawinan Anak • Sekitar 22,4% perempuan usia 
20-24 tahun yang pernah 
kawin menikah pertama kali < 
usia 18 tahun 

• Sekitar 1,1% menikah pertama 
kali sebelum usia 15 tahun 
(Susenas, 2016) 

Tujuan 5: 
Target 5.1 
dan Target 

5.3 
 

Tujuan 16: 
Target 16.1 
dan Target 

16.2 
5. Ekonomi • Tahun 2014, kontribusi 

perempuan sebesar 35,53%. 
• Tingkat pengangguran 

perempuan lebih tinggi 
dibandingkan laki-laki, 
terutama tingkat SMA/SMK 

• Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja perempuan sebanyak 
50,89% dan laki-laki 82,51% 
(Sakernas, 2017) 

Tujuan 5: 
Target 
5.6.a 

 
Tujuan 10: 

Target 
10.2, dan 

Target 
10.4 

6. Partisipasi di legislatif 
dan eksekutif 

• Keterwakilan perempuan di 
DPR mengalami penurunan 
dari sekitar 17,86% pada 
periode 2009-2014, menjadi 
17,32% pada periode 2014-
2019 (BPS, 2015) 

• Keterwakilan perempuan 
dalam jabataneselonIsebanyak 
15,67%dan eselon IIsebanyak 
13,04% (BKN,2015). 

• Partisipasi dlm pemenfaatan 
dana desarendah 

Tujuan 5: 
Target 5.5 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, Background Study RPJMN Bidang 
Pembangunan SDM Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, 28 Sep-
tember 2018.

B. Strategi Kemitraan Parlemen dan Kerjasama 
Antar parlemen 

 Parlemen dan anggota parlemen diharapkan dapat 
memperjuangkan kebijakan pembangunan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak melalui strategi kemi-
traan baik bilateral dan multilateral serta dengan model 
kemitraan: publik-publik, publik-privat dan banyak pe-
mangku kepentingan (untuk lebih jelas dapat dibaca pada 
tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5 dibawah). 
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Tabel 5.2 
Isu Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 

 
 

No. 
 

Bidang Pembangunan 
 

Isu Kesenjangan 
TPB 

(Target) 
1. Kesehatan Indonesia termasuk negara 

ASEAN dengan AKI tertinggi: 
• 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (ASDK, 2012). 
• 305 per 100.000 kelahiran 

hidup (SUPAS, 2015) 

Tujuan 3: 
Target 3.1 
dan Target 

3.2 
 

Tujuan 5: 
Target 5.6 

2. Pendidikan • APM laki-laki pada tingkat PT 
masih rendah 

• Angka harapan lama sekolah 
perempuan rendah 

Tujuan 4: 
Target 4.3 
dan Target 

4.1 
3. Kekerasan terhadap 

Perempuan 
• 1 dari 3 perempuan usia 15-64 

tahun pernah mengalami 
kekerasan fisik dan/atau 
seksual sepanjang hidupnya 

• 1 dari 10 perempuan 
mengalaminya dalam 12 bulan 
terakhir (SPHPN, 2016) 

Tujuan 5: 
Target 5.2 

4. Perkawinan Anak • Sekitar 22,4% perempuan usia 
20-24 tahun yang pernah 
kawin menikah pertama kali < 
usia 18 tahun 

• Sekitar 1,1% menikah pertama 
kali sebelum usia 15 tahun 
(Susenas, 2016) 

Tujuan 5: 
Target 5.1 
dan Target 

5.3 
 

Tujuan 16: 
Target 16.1 
dan Target 

16.2 
5. Ekonomi • Tahun 2014, kontribusi 

perempuan sebesar 35,53%. 
• Tingkat pengangguran 

perempuan lebih tinggi 
dibandingkan laki-laki, 
terutama tingkat SMA/SMK 

• Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja perempuan sebanyak 
50,89% dan laki-laki 82,51% 
(Sakernas, 2017) 

Tujuan 5: 
Target 
5.6.a 

 
Tujuan 10: 

Target 
10.2, dan 

Target 
10.4 

6. Partisipasi di legislatif 
dan eksekutif 

• Keterwakilan perempuan di 
DPR mengalami penurunan 
dari sekitar 17,86% pada 
periode 2009-2014, menjadi 
17,32% pada periode 2014-
2019 (BPS, 2015) 

• Keterwakilan perempuan 
dalam jabataneselonIsebanyak 
15,67%dan eselon IIsebanyak 
13,04% (BKN,2015). 

• Partisipasi dlm pemenfaatan 
dana desarendah 

Tujuan 5: 
Target 5.5 
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7. Kemiskinan • Tingkat kemiskinan 
perempuan lebih tinggi di 
hampir di setiap tingkatan 
umur 

• Kemiskinan perempuan paling 
tinggi untuk kategori usia 
diatas 65 tahun (lansia). 

Tujuan 1: 
Target 1.1 

dan 
Target 1.2 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, Background Study RPJMN Bidang 
Pembangunan SDM Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, 28 September 
2018. 

 

 

B. Strategi Kemitraan Parlemen dan Kerjasama Antarparlemen  

Parlemen dan anggota parlemen diharapkan dapat memperjuangkan 

kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

strategi kemitraan baik bilateral dan multilateral serta dengan model kemitraan: 

publik-publik, publik-privat dan banyak pemangku kepentingan (untuk lebih jelas 

dapat dibaca pada tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5 dibawah).  

 
Tabel 5.3 

Strategi Kemitraan Global/Internasional 

Peran 
Parlemen/Anggot

a Parlemen 

Isu Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

 
TPB 

 

Wadah/Media 
/Forum 

 

Aktivitas dan 
Hasil 

1. Penguatan 
diplomasi 
politik luar 
negeri 
pemerintah 

2. Legitimasi 
terhadap 
kebijakan 
pemerintah 

• Kemiskinan 
• Kesehatan 
• Pendidikan 
• KDRT 
• Kekerasan 

terhadap Anak 
• Perdagangan 

Orang (TPPO) 
• Ekonomi 
• Sosial 
• Politik 

Tujua
n 1, 3, 
4, 5, 
10 
dan 
16 

1. Kemitraan 
Bilateral 

2. Kemitraan 
Global/Inte
rnasional 
dan 
Multilateral 

3. Kemitraan 
Banyak 
Pemangku 
Kepentinga
n 

1. Ratifikasi 
Perundang-
undangan 

2. Rekomenda
sasi: 
Legislasi, 
anggaran 
dan 
pengawasa
n 

3. MoU 

     Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis 
 

Strategi kemitraan global/internasional yang dilakukan oleh parlemen 

diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya 

kebijakan nasional terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak.25 Kemitraan dalam pelaksanaan TPB ini melibatkan berbagai 

                                                
25	 Baca	 kembali	 Frans	 W.	 Weisglas	 dan	 Gonnie	 de	 Boer,	 Parliamentary	 Diplomacy,	 (2018),	 Dutch	 House	 of	
Representatives,	The	Hague,	Netherland.		



176 177

Tabel 5.3
Strategi Kemitraan Global/Internasional
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7. Kemiskinan • Tingkat kemiskinan 
perempuan lebih tinggi di 
hampir di setiap tingkatan 
umur 

• Kemiskinan perempuan paling 
tinggi untuk kategori usia 
diatas 65 tahun (lansia). 

Tujuan 1: 
Target 1.1 

dan 
Target 1.2 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, Background Study RPJMN Bidang 
Pembangunan SDM Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, 28 September 
2018. 

 

 

B. Strategi Kemitraan Parlemen dan Kerjasama Antarparlemen  

Parlemen dan anggota parlemen diharapkan dapat memperjuangkan 

kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

strategi kemitraan baik bilateral dan multilateral serta dengan model kemitraan: 

publik-publik, publik-privat dan banyak pemangku kepentingan (untuk lebih jelas 

dapat dibaca pada tabel 5.3, tabel 5.4 dan tabel 5.5 dibawah).  

 
Tabel 5.3 

Strategi Kemitraan Global/Internasional 

Peran 
Parlemen/Anggot

a Parlemen 

Isu Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

 
TPB 

 

Wadah/Media 
/Forum 

 

Aktivitas dan 
Hasil 

1. Penguatan 
diplomasi 
politik luar 
negeri 
pemerintah 

2. Legitimasi 
terhadap 
kebijakan 
pemerintah 

• Kemiskinan 
• Kesehatan 
• Pendidikan 
• KDRT 
• Kekerasan 

terhadap Anak 
• Perdagangan 

Orang (TPPO) 
• Ekonomi 
• Sosial 
• Politik 

Tujua
n 1, 3, 
4, 5, 
10 
dan 
16 

1. Kemitraan 
Bilateral 

2. Kemitraan 
Global/Inte
rnasional 
dan 
Multilateral 

3. Kemitraan 
Banyak 
Pemangku 
Kepentinga
n 

1. Ratifikasi 
Perundang-
undangan 

2. Rekomenda
sasi: 
Legislasi, 
anggaran 
dan 
pengawasa
n 

3. MoU 

     Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis 
 

Strategi kemitraan global/internasional yang dilakukan oleh parlemen 

diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya 

kebijakan nasional terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak.25 Kemitraan dalam pelaksanaan TPB ini melibatkan berbagai 

                                                
25	 Baca	 kembali	 Frans	 W.	 Weisglas	 dan	 Gonnie	 de	 Boer,	 Parliamentary	 Diplomacy,	 (2018),	 Dutch	 House	 of	
Representatives,	The	Hague,	Netherland.		

    Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis

 Strategi kemitraan global/internasional yang dilakukan 
oleh parlemen diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Pemban-
gunan Berkelanjutan khususnya kebijakan nasional terkait 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak.25 Kemitraan dalam pelaksanaan TPB ini melibatkan 
berbagai aktor baik negara (pemerintah dan parlemen) juga 
aktor bukan negara, termasuk nGO, korporasi dan Lembaga 
Pengembangan (think tank). 26 

25 Baca kembali Frans W. Weisglas dan Gonnie de Boer, Parliamentary Diplomacy, 
(2018), Dutch House of Representatives, The Hague, Netherland. 

26 BAlfred Eisenmayer, Multi-stakeholder partnerships and the Sustainable Develop-
ment Goals: An Analysis of The Role of Multi-Stakeholder Partnership In Realizing 
The SDGs, Development & International Relations (2018), Aalborg University, Co-
penhagen, Denmark, hal. 5.
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aktor baik negara (pemerintah dan parlemen) juga aktor bukan negara, termasuk 

NGO, korporasi dan Lembaga Pengembangan (think tank).26  

 
Tabel 5.4 

Strategi Kemitraan Legislatif-Eksekutif 

 
Peran 

Parlemen/Anggota 
Parlemen 

Isu 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

 
 

TPB 

 
 

Wadah/Media 
/Forum 

 

 
Aktivitas dan 

Hasil 

1. Inisiasi 
pembentukan 
PANJA 
TPB/SDGs 
baik Nasional 
dan Daerah 

• Kemiskinan 
• Kesehatan 
• Pendidikan 
• KDRT 
• Kekerasan 

terhadap Anak 
• Perdagangan 

Orang (TPPO) 
• Ekonomi 
• Sosial 
• Politik 

Tujuan 
1, 3, 4, 
5, 10 
dan 16 

Kemitraan 
Publik-Publik 

1. Kemitraan 
dengan 
pemerintah 

2. Penguatan 
kewaspadaan 
TPB/SDGs 

3. Assesmen 
kesiapan 
daerah 

4. Menyerap dan 
mengumpulka
n inspirasi dan 
inovasi 

5. Pemetaan 
prioritas 
pembahasan 
legislasi, 
pengaanggara
n dan 
pengawasan 
untuk 
mendukung 
TPB/SDG di 
Pusat dan 
Daerah 

     Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis 
 

Sementara kemitraan legislatif-eksekutif dalam upaya pencapaian kebijakan 

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara parlemen 

dan pemerintah (pusat dan daerah). Kemitraan publik-publik antara parlemen dan 

pemerintah telah menjadi paradigma baru khususnya dalam pengimplementasian 

TPB di tingkat nasional dan sub nasional (daerah).27 

                                                
26	Alfred	Eisenmayer,	Multi-stakeholder	partnerships	and	 the	Sustainable	Development	Goals:	An	Analysis	of	
The	 Role	 of	 Multi-Stakeholder	 Partnership	 In	 Realizing	 The	 SDGs,	 Development	 &	 International	 Relations	
(2018),	Aalborg	University,	Copenhagen,	Denmark,	hal.	5.	
27	 Tujuan	 dari	 kemitraan	 publik-publik	 ini	 adalah:	 (1)	 melakukan	 perbaikan	 pelayanan;	 (2)	 membangun	
kaoasitas	 badan-badan	publik	 dan	 keterampilan	 aparatur	 pemerintah;	 (3)	 cara	 efektif	meresturuksasi	 sector	

Tabel 5.4
Strategi Kemitraan Legislatif-Eksekutif

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis

 Sementara kemitraan legislatif-eksekutif dalam 
upaya pencapaian kebijakan pembangunan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak antara parlemen dan 
pemerintah (pusat dan daerah). Kemitraan publik-publik 
antara parlemen dan pemerintah telah menjadi paradigma 
baru khususnya dalam pengimplementasian TPB di tingkat 
nasional dan sub nasional (daerah).27 

27 Tujuan dari kemitraan publik-publik ini adalah: (1) melakukan perbaikan pe-
layanan; (2) membangun kaoasitas badan-badan publik dan keterampilan aparatur 
pemerintah; (3) cara efektif meresturuksasi sector publik dan perbaikan pelayanan 
publik; dan (4) dapat membantu membangun dukungan komunitas yang lebih kuat 
dan akuntabilitas bagi pelayanan.
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Tabel 5.5
Strategi Kemitraan Legislatif-Civil Society (Masyarakat Madani)
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Tabel 5.5 
Strategi Kemitraan Legislatif-Civil Society (Masyarakat Madani) 

 
Peran 

Parlemen/Anggota 
Parlemen 

Isu 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

 
 

TPB 

 
 

Wadah/Media 
/Forum 

 
 

Aktivitas dan 
Hasil 

1. Menginisiasi 
pelaksanaan 
TPB 

2. Melibatkan 
masyarakat 

3. Memfasilitasi 
partisipasi 
publik terhadap 
pelaksanaan 
TPB/SDGs 

• Kemiskinan 
• Kesehatan 
• Pendidikan 
• KDRT 
• Kekerasan 

terhadap Anak 
• Perdagangan 

Orang (TPPO) 
• Ekonomi 
• Sosial 
• Politik 

Tujuan 
1, 3, 4, 
5, 10 
dan 16 

Kemitraan 
Publik-Privat 

1. Membangu
n kemitraan 
dengan 
CSOs 
(Masyarakat 
Madani) 

2. Mendorong 
pembuatan 
perundang-
undangan 
partisipatif 

3. Fasilitasi 
penganggar
an 
partisipatif 

4. Penyerapan 
aspirasi 
publik 
dalam 
monitoring 
pelaksanaan 
perundang-
undangan 
dan 
kebijakan 

5. Fasilitasi 
pelaksanaan 
TPB di 
Daerah. 

        Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis 
 

Adapun kemitraan legislatif-masyarakat madani terkait dengan kebijakan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah melakukan inovasi 

sebagai karakteristik utama.28 Model kemitraan ini melibatkan berbagai pihak baik 

negara (parlemen dan pemerintah) yang setuju bekerjasama untuk mencapai tujuan 

                                                                                                                                                  
publik	dan	perbaikan	pelayanan	publik;	dan	(4)	dapat	membantu	membangun	dukungan	komunitas	yang	lebih	
kuat	dan	akuntabilitas	bagi	pelayanan.		
28	Veiko	Lember,	Ole	Helby	Petersen,	Walter	Scherrer,	dan	Robert	Ågren,	Innovation	in	public	services:	Private,	
public,	and	public-private	partnership,	9th	Regional	Innovation	Policies	Conference	-	RIP	2014	-	Stavanger	16-
17	Oct	2014.	

Sumber: dikutip dari berbagai sumber oleh penulis

	 Adapun	 kemitraan	 legislatif-masyarakat	 madani	 ter-
kait dengan kebijakan pemberdayaan perempuan dan per-
lindungan anak adalah melakukan inovasi sebagai karakteristik 
utama.28  Model kemitraan ini melibatkan berbagai pihak baik 

28 Veiko Lember, Ole Helby Petersen, Walter Scherrer, dan Robert Ågren, Innovation 
in public services: Private, public, and public-private partnership, 9th Regional Inno-
vation Policies Conference - RIP 2014 - Stavanger 16-17 Oct 2014.
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negara (parlemen dan pemerintah) yang setuju bekerjasa-
ma untuk mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas 
khusus dan saling berbagi resiko dan tanggungjawab, sumber 
daya dan manfaat.29

29 Graeme Hodge dan Carsten Greve, Theorizing Public-Private Partnership Success: 
A Market-Based Alternative to Government? Paper for the Public Management Re-
search Conference at Syracuse University, (2011), New York, United States.
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BAB VI
PENUTUP

 Strategi kemitraan parlemen dan kerjasama antar-
parlemen sudah banyak dibahas dalam refensi-referensi 
internasional dan nasional. namun demikian akan men-
jadi catatan bahwa sedikit sekali refensi kemitraan dan 
kerjsasama antarparlemen yang telah menjadi praktik 
ketatanegaraan dalam sistem politik lokal di Indonesia. 
Sehingga, tema dan topik kemitraan dan kerjasama an-
tarparlemen di tingkat lokal/daerah perlu diperjelas da-
lam	 setiap	 pemaparan	 dan	 diskusi	 kelompok.	 Yang	 perlu	
diperhatikan ke mbali adalah bagaimana anggota legislatif 
mulai dari tingkat Pusat (DPR RI) hingga DPRD Provinsi 
dan Kabupaten/Kota dapat memahami dan mampu meng-
aktualisasikan strategi-strategi kemitraan parlemen dalam 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindun-
gan anak dalam tugas sebagai anggota perlemen. 

	 Anggota	 legislatif	 terpilih	memiliki	kewajiban	untuk	
dapat mengintegrasikan isu-isu kesenjangan gender da-
lam pembangunan nasional dan daerah. Isu-isu ini selaras 
dengan	 Agenda	 2030	 Tujuan	 Pembangunan	 Berkelanju-
tan. Pemerintah dan Parlemen secara bersama-sama dapat 
mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya 
Tujuan 1, 3, 4, 5, 10 dan 16 dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah nasional (RPJMn) dan Rencana Pem-
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bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas 
kebijakan nasional dan daerah terkait Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender (KKG) bagi masyarakat yang sejahtera 
di Indonesia umumnya dan daerah khususnya.
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