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Studi Kasus: RUU P-KS dalam Penggambaran Media



 

Pada periode 2014-2019, terdapat 97 perempuan atau

sekitar 17.32 persen legislator perempuan dari keseluruhan

legislator.

Terdapat beberapa RUU mengenai inklusivitas, seperti UU

Penyandang Disabilitas saat ini, maupun RUU terkait profesi,

seperti UU Praktik Pekerjaan Sosial (Komisi 8). 

Beberapa rencana kebijakan yang belum mendapatkan

perhatian serius, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU

Perlindungan Pekerja Tangga. Termasuk, RUU Penghapusan

Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masih mengendap di

pembahasan setelah ditunda pada periode lalu.

Catatan
awal



Paparan  hari  ini

Selintas

 

Kebijakan: studi kasus RUU P-KS dalam

penggambaran media

1. Jumlah dan dinamika pemberitaan

2. Aktor-aktor yang bersuara

3. Isu-isu yang digaungkan

4. Catatan-catatan

 



 

Media dipilih untuk melihat perkembangan opini publik

terkait kebijakan yang sedang diformulasi. 

Media mengambil bagian penting pada representasi

politik dengan cara membentuk agenda diskursus publik

dan menyumbang preferensi mereka pada perdebatan

publik.

Analisis media dilakukan dengan rentang waktu

sembilan bulan (Januari sampai September 2019).

Lima media tersebut adalah Detik, Liputan 6, Kompas,

Suara, dan CNN Indonesia. Kelima media tersebut dipilih

berdasarkan indeks pemeringkatan media daring.

Metode



RUU P-KS
dalam Media
Tiga media daring yang lebih banyak

memberitakan terkait RUU P-KS ialah

Detik, Suara dan Kompas.

Terdapat dinamika ketercakupan

pemberitaan RUU P-KS, yakni bulan

Februari (mulai pembahasan) dan

September (akhir periode Proglegnas).

Sumber: Indonesia Report 2019, RUU P-KS dalam Penggambaran Media



RUU P-KS
dalam Media
Dua media yang secara langsung

menyisipkan term RUU P-KS dalam judul

ialah Detik dan Kompas. Sedangkan

lainnya, cenderung menempatkan di

badan berita.

Penempatan RUU P-KS pada kategori

berita nasional pun menyiratkan isu ini

adalah isu mendesak.

Sumber: Indonesia Report 2019, RUU P-KS dalam Penggambaran Media



RUU P-KS
dalam Media
Nuansa pemberitaan menyiratkan

adanya perbedaan opini maupun

kepentingan terkait dengan RUU P-KS,

baik mendesak pengesahan maupun

menolak. 

Pemberitaan instansi menyangkut

dengan aktor-aktor yang banyak

bersuara maupun memiliki andil besar

terhadap upaya pengesahan RUU P-KS.

Sumber: Indonesia Report 2019, RUU P-KS dalam Penggambaran Media



Catatan: aktor-aktor yang bersuara

Pemberitaan  positif

Pemberitaan positif lebih banyak

digambarkan oleh suara-suara

desakan pengesahan dari Komnas

Perempuan, LSM yang memiliki

konsern perempuan, pemerintah. Baik

berupa edukasi berdasarkan fakta

kekerasan, perspektif korban maupun

pelurusan opini.

Pemberitaan  negatif

Pemberitaan negatif lebih banyak

menyoroti instansi DPR, partai politik

maupun MUI. Hal tersebut terkait

dengan kinerja legislasi RUU P-KS

yang tidak memuaskan, penolakan

terhadap RUU P-KS dan opini-opini

negatif terhadap RUU P-KS. 

 



Aktor-Aktor
yang bersuara 

Pemangku kepentingan dari RUU P-KS

yang banyak dikutip media beserta

nuansanya



Apa yang
disuarakan?

Topik terkait RUU P-KS yang disuarakan

oleh aktor-aktor di atas



Keberpihakan terhadap RUU P-KS sebenarnya telah tergambar dari grafik di atas berdasarkan muatan

konten berita yang diangkat, yakni adanya informasi dan edukasi terkait urgensi RUU P-KS (berdasarkan

fakta-fakta kekerasan seksual) serta urgensi RUU P-KS berdasarkan perspektif pengalaman korban

(kebutuhan perlindungan korban mulai pendampingan sampai rehabilitasi, konteks psiko-sosial korban

dan bagaimana masyarakat menyikapinya, kasus yang lampau maupun sedang berjalan).

Catatan: apa yang disuarakan?

Di sisi lain, masih terdapat muatan-muatan yang memberi ruang bagi pihak/instansi yang

menolak RUU P-KS berdasarkan tafsir-tafsir/opini tertentu (partai politik). Bahkan, upaya

pelurusan opini/hoax terus berjalan, terutama dari Komnas Perempuan dan LSM.

Banyak berita yang mengangkat sejauh mana proses legislasi berjalan dan kritik-kritik

terhadap legislasi menjadi ruang bagi publik mengawal RUU tersebut melalui pembentukan

diskursus maupun dorongan pengesahan RUU P-KS. 



Catatan: tantangan legislator perempuan

Salah satu tantangan besar bagi para legislator (terutama perempuan) dalam mendorong kebijakan

inklusif dan sensitif-gender ialah tantangan ideologi dan psikologi, terutama ideologi gender, pola-pola

budaya dan juga bagaimana media massa menggambarkan isu gender (Shvedova, 2005). Di sisi lain,

tantangan politik juga terjadi bagi legislator perempuan, terutama terkait dengan dukungan partai politik

terhadap kebijakan yang tengah digalakkan.

 

 

Secara deskriptif, angka keterpilihan perempuan tahun ini meningkat tajam (120 legislator atau 20.87

persen). Namun, bagaimana kuota gender juga mendorong representasi substantif, yaitu ketika legislator

perempuan mendorong tujuan politik yang berbeda dengan legislator laki-laki, terutama kebijakan inklusif

dan pro-gender (menyangkut perempuan, anak maupun keluarga). Pada konteks RUU P-KS, situasi yang

dihadapi ialah tujuan representasi substantif harus berhadapan dengan tantangan ideologis. 

 



Catatan: tantangan legislator perempuan (2)

Representasi subtantif memang dibutuhkan untuk mendorong perspektif perempuan, meningkatkan

kinerja legislasi maupun mendorong representasi vertikal dan horizontal. Representasi substantif pun

bentuk artikulasi maupun refleksi dari perspektif kelompok. 

 

 Namun, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa relasi antara representasi deskriptif (jumlah

keterwakilan) dengan representasi substantif sangat lemah. Beberapa faktor yang membatasi ialah faktor

politik pribadi, partai politik maupun kelembagaan. Akibatnya, dampak substantif dari keterwakilan

perempuan belum maksimal: agenda perempuan dan keadilan sosial belum tercapai.

Persoalan lainnya adalah kapasitas parlemen dan legislator untuk mendorong kebijakan inklusif yang

selaras dengan politik eksekutif dibatasi. Banyak aktor yang terlibat pada proses kebijakan. Bahkan, pada

konteks RUU P-KS, hanya fokus pada legislator perempuan sebagai individu atau kelompok, sulit

menggambarkan proses kebijakan yang kompleks dan banyak aktor kepentingan yang berdebat,

negosiasi dan berupaya memberikan keuntungan substantif pada isu perempuan.



Catatan: tantangan legislator perempuan (3)

Studi dari Weldon  (2002) pada kebijakan pemerintah di 36 negara terkait kekerasan terhadap

perempuan, tidak ada korelasi linier antara proporsi legislator perempuan di parlemen dengan kinerja di

pemerintah. Justru, skor yang tinggi terletak pada tingginya interaksi antara gerakan maupun lembaga

yang konsern terhadap isu perempuan dengan mesin kebijakan perempuan yang sudah terposisikan di

parlemen maupun pemerintahan. 

Representasi substantif dapat tetap didorong dengan menekankan representasi substantif sebagai

proses (process-oriented) untuk mendesak representasi substantif sebagai dampak (outcome-

oriented). Sebagai proses, legislator perempuan dapat menampilkan sikap dan preferensi yang

mendukung isu perempuan, memperkenalkan dan mendorong RUU inklusif, membangun koneksi

dengan konstituen dan organisasi perempuan, berjejaring dengan kolega yang terbuka atau meletakkan

isu perempuan pada agenda di dalam kepengurusan maupun perwakilan partai politik. 



Catatan ke depan: penutup

Berdasarkan studi di atas, tantangan legislator perempuan ialah bagaimana lebih banyak mengangkat kebijakan

inklusif dan pro-gender (terutama RUU P-KS) sebagai rencana kebijakan yang harus lekas disahkan, melalui:

 

 
Pemanfaatan jaringan ilmu pengetahuan dan advokasi perempuan untuk memproduksi perspektif gender dan

kebutuhan perempuan (women-specific needs). Selaras dengan studi, edukasi terkait RUU P-KS berdasarkan

data dan perspektif perlindungan korban menjadi salah satu indikasi bahwa pendekatan tersebut harus

ditingkatkan.

Dorongan terhadap pengarusutamaan indikator sensitif gender pada agenda parlemen mulai dari membangun

diskursus publik mengenai isu perempuan maupun bekerja sama dengan legislator laki-laki terkait isu gender.

Bekerja sama dengan media untuk memperluas jangkauan diskursus perempuan (terutama RUU P-KS) dengan

menekankan data dan ekosistem perlindungan korban, mendorong visibilitas perempuan serta membangun

dukungan publik terkait isu-isu perempuan.

 


