
 

 

 

Siaran Pers 

Dalam Rangka Satu Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peringatan Sumpah Pemuda  

“Pemerintah Harus Tegas Merawat Kebhinnekaan Negara Bangsa” 

 

Jakarta, 28 Oktober 2015 

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa 

Oktober 2015 merupakan satu tahun pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. Situasi ini menjadi penting bagi kepemimpinan Pemerintah Pusat 

dalam tata kelola negara, khususnya menegaskan kepatuhan para penyelenggara negara pada 

konsensus kehidupan kebangsaan yaitu konstitusi, sebagai landasan hidup bersama bangsa. 

 

Kehidupan kebangsaan yang sangat mengkhawatirkan, harus menjadi perhatian bagi para 

penyelenggara negara untuk berdiri dan bersikap teguh pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang 

tertuang dalam UUD NRI 1945. Indonesia sebagai negara yang majemuk, dan menjadi rumah 

bagi semua suku, agama dan kepercayaan, jenis kelamin sedang dihadapkan pada situasi 

terpuruk, dimana ditengah kokohnya landasan jaminan Hak Asasi Manusia yang di atur dalam 

konstitusi, di abaikan oleh banyak pihak termasuk oleh aparatur negara itu sendiri. 

 

Situasi mengkhawatirkan tersebut, digambarkan dengan terus berlansungnya pelembagaan 

diskriminasi oleh negara melalui Kebijakan Diskriminatif. Temuan Komnas perempuan atas 

tindakan kekerasan, anarkhisme serta diskriminasi yang di alami oleh kelompok-kelompok 

rentan, minoritas, dan lemah karena didasarkan oleh adanya peran aktif negara melalui 

kebijakan.  

 

Komnas Perempuan mencatat, dalam satu tahun terakhir (September 2014 – Oktober 2015) 

sebanyak 31 kebijakan diskriminatif kembali dilahirkan di beberapa wilayah, seperti Aceh (8), 

Bengkulu (1), Jawa Barat (8), Jawa Timur (8), Kalimantan Selatan (1), Kepulauan Bangka 

Belitung (1), Nusa Tenggara Timur (1), Sulawesi Selatan (1), Sumatera Barat (1) dan Sumatera 

Selatan (1).  

 

Oleh karena itu jumlah kebijakan dari tahun 2009-Oktober 2015 menjadi 389. Dari 389 

kebijakan diskriminatif ini, 322 diantaranya berdampak langsung pada kehidupan perempuan 

(138 kebijakan mengkriminalisasi perempuan, 30 kebijakan mengatur ruang dan relasi 

personal, 100 kebijakan tentang pemaksaan busana, 39 mengatur jam malam, 15 mengatur 

tentang pembatasan mobilitas perempuan), dan 54 diantaranya membatasi jaminan kebebasan 

hidup beragama warga negara. Aksi anarkhisme kelompok intoleran pada kelompok minoritas 

agama, menjadi terlegitimasi karena adanya kebijakan atas tindakan intoleransi tersebut. 

Bahkan pemaksaan menjalankan keyakinan kelompok tertentu, atau justru pelarangan atas 

keyakinan yang dianut sehingga terjadi pengusiran, berdampak pada ketidakpastian hukum, 

pemiskinan, dan konflik sosial.    

 

Kebijakan diskriminatif ini bukan saja telah melegalkan pembatasan ruang gerak perempuan 

dan kesewenangan penangkapan. Dalam sejumlah kasus di Aceh, kekerasan seksual dan 

penghakiman massa juga dialami perempuan dalam proses penegakannya, dan pemerintah 

terkesan membiarkan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dari 389 kebijakan diskriminatif ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan diproduksi 

oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.  Pemberlakuan Qanun Jinayat dan 

Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh, adalah salah satu contoh ketidakpatuhan 

Pemerintah Daerah pada Prinsip-prinsip Konstitusi,  karena kedua qanun tersebut meruntuhkan 

jaminan atas hak asasi manusia (melalui pemberlakuan hukum cambuk sebagai mekanisme 

penghukuman, dan pengkondisian masyarakat untuk menganut satu keyakinan tertentu). 

Pemberlakuan kedua qanun ini meruntuhkan kehidupan majemuk dan kebhinekaan bangsa.  

 

Dalam satu tahun terakhir, Komnas Perempuan juga mencatat ada 23 perda yang telah dimintai 

klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri paska Komnas Perempuan menyampaikan hasil 

temuannya tentang keberadaan 365 kebijakan diskriminatif di sejumlah daerah di Indonesia, 

pada Agustus 2014.  

 

 

Oleh karena itu Komnas Perempuan mendesak pemerintah (dalam hal ini Menteri Dalam 

Negeri) untuk:  

 

1. Segera melaksanakan mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang 

mengatur pembatalan seluruh kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Umum dan 

Peraturan yang lebih tinggi dan mengefektifkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak 

menindaklanjuti permintaan klarifikasi atas kebijakan daerah yang diterbitkannya; 

2. Memastikan adanya peningkatan kapasitas legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dalam 

penyusunan kebijakan yang konstitusional berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender, 

dalam bingkai tanggungjawab negara untuk memajukan, menghormati, melindungi dan 

memenuhi hak asasi manusia; 

3. Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memantau, mengkritisi dan mencegah 

lahirnya kebijakan diskriminatif yang dilahirkan di semua tingkatan; 

4. Mendorong berbagai otoritas negara maupun lembaga pemantau yang relevan untuk 

mereview penggunaan anggaran negara dan pajak rakyat yang sudah dan akan dihabiskan 

untuk membuat kebijakan diskriminatif sertra memasukkan kerangka evaluasi maupun 

sangsi untuk mencegah keberulangan.   

 

Kontak Narasumber  

Azriana, Ketua Perempuan (08116762441) 

Yuniyanthi Chuzaifah, Wakil Ketua (081311130330) 

Nina Nurmila, Komisioner Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional 

(085814479624)  

  

 


