
REKOMENDASI 

___________________________________________________________ 

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Keterlibatan Siswa Dalam Unjuk Rasa, 
Kamis, 3 Oktober 2019, di Graha 1, Gedung A Lantai 2, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, atas terjadinya aksi unjuk rasa 
yang melibatkan peserta didik yang berujung kepada tindak kekerasan, pada tanggal 
25 – 30  September 2019, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

Kepada Satuan Pendidikan, Orang Tua, Masyarakat dan Peserta Didik: 

1. Menciptakan kanalisasi pengalihan energi anak-anak jenjang SMA, SMK, dan SMP
dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peminatan para peserta didik
dalam satuan pendidikan masing-masing.

2. Terkait dengan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa yang berujung
kepada kekerasan perlu melakukan sinergi antara orang tua, masyarakat, dan
guru untuk mendorong keberhasilan peserta didik pada satuan pendidikan.

3. Mengajak alumni dalam kegiatan-kegiatan pengembangan potensi peserta didik
di satuan pendidikan atau pun di luar satuan pendidikan untuk mendeteksi dan
mengurangi perilaku yang tidak diharapkan.

4. Melakukan pendekatan yang bersifat persuasi, keterbukaan antara pihak orang
tua, guru, dan peserta didik.

5. Menciptakan ruang-ruang dialog untuk peserta didik baik yang ada di satuan
pendidikan, masyarakat dan juga orang tua.

6. Memantau konten komunikasi peserta didik di media sosial melalui diskusi yang

terkait dengan ajaka-ajakan yang mengarah kepada kekerasan.
7. Mengoptimalkan peran OSIS sebagai wadah yang membuka ruang dengan

melibatkan seluruh peserta didik untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang
meningkatkan kesadaran perilaku dan tindakan-tindakan positif lainnya.

8. Meningkatkan program penguatan pendidikan karakter yang melibatkan
berbagai instansi, tidak hanya pada masa pengenalan lingkungan sekolah.



Pemerintah Daerah (Gubenur, Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan):  

1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang diduga peserta didiknya terlibat dalam 
unjuk rasa yang berujung kekerasan. 

2. Perlu intervensi terhadap peserta didik yang terlibat unjuk rasa melalui 

pembuatan program yang menyalurkan potensi dan aspirasi mereka dengan 
melibatkan Forkompimda.   

3. Pembinaan terhadap anak yang memiliki karakter khusus yang diwadahi dalam 
program pengembangan karakter yang melibatkan seluruh pihak terkait. 

4. Pemeritah Daerah harus menjamin terlaksananya Permendikbud Nomor 82 
tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 
Lingkungan Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2019 tentang 
Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Unjuk Rasa yang Berpotensi 
Kekerasan.   

5. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau sanksi yang dapat 
mengoptimalkan peran satuan pendidikan dalam melakukan pencegahan 
terhadap penyimpangan perilaku peserta didik. 
 

Kemendikbud, Polri, PGRI, KPAI:  

1. Perlu adanya pertemuan rutin bersama dengan KPAI dan stakeholder di tiga 
wilayah, dengan Dinas Pendidikan, Polda Jabar, Banten, Polda Metro, Banten 
dan provinsi.  

2. Mengoptimalkan peran satgas untuk mencegah dan menanggulangi terhadap 
tindakan kekerasan di dalam dan di luar satuan pendidikan. 

3. Perlu ditetapkan persuasi, ajakan, motivasi kepada para peserta didik dan 
komunitasnya melalui gerakan kampanye di media sosial antara lain berupa  
tagar dan konten positif lainnya.   

4. Peserta didik yang berhadapan dengan hukum diberikan pendampingan, 
advokasi dan memberikan jaminan perlindungan terutama terhadap hak-hak 

mendapatkan layanan pendidikan.   
   



Lampiran  

Perumus  


