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KATA PENGANTAR

4

Di dalam situasi darurat akibat konflik, perempuan tidak 
hanya menjadi korban tetapi mereka berperan penting 
sebagai agen yang aktif untuk menyerukan penyelesaian 
persengketaan melalui perdamaian. Sebuah studi yang 
dilakukan oleh mitra UN Women di Aceh, Pusat Studi 
Wanita (PSW) menemukan fakta bahwa perempuan 
berperan sebagai kombatan, pemimpin agama dan 
aktivis telah berkontribusi menyambung kehidupan 
sosial ketika konflik dan dengan cara mereka masing-
masing berupaya untuk mendukung perdamaian.  Peran-
peran ini sering luput dari narasi tentang konflik dan 
perdamaian di Aceh. 

Pada tingkat global UN Women mendukung partisipasi 
dan upaya meningkatkan pengaruh perempuan 
untuk  mencegah dan menyelesaikan konflik dengan 
menggunakan kerangka kebijakan internasional yang 
relevan seperti Resolusi Dewan Kemanan PBB 1325, 

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820, CEDAW, dan 
Landasan Aksi Beijing (BPFA). Pelibatan perempuan di 
segala aspek perdamaian krusial untuk menghapus 
diskriminasi, dan menyelesaikan konflik secara inklusif 
dan egaliter. 

Di Indonesia, UN Women melaksanakan program 
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan sejak tahun 
2011 dengan dukungan dari Pemerintah Kerajaan 
Norwegia. Melalui kerjasama ini, semangat kemitraan 
antara instansi pemerintah, universitas dan masyarakat 
sipil digalang untuk mengembangkan suatu kebijakan 
yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-
hak dasar perempuan dan anak perempuan dalam dan 
paska konflik. Hasil yang menggembirakan dari proses 
kerjasama ini adalah terciptanya landasan kebijakan 
untuk perlindungan hak perempuan dan pengakuan 
peran mereka didalam membangun perdamaian 
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yang tertuang didalam Rencana Aksi Nasional tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dalam Konflik Sosial (RAN P3KS) yang disahkan melalui 
Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan No. 7 tahun 2014.  Selain pengadaan 
kerangka kebijakan di tingkat nasional, penguatan 
kapasitas masyarakat sipil dan individu-individu pencipta 
dan pemelihara perdamaian di propinsi Aceh dan Papua 
juga mendapatkan manfaat dari rangkaian kegiatan 
yang diselenggarakan melalui program ini. Termasuk 
dalam hal ini adalah kemampuan mediasi perdamaian, 
menggunakan instrumen hak asasi internasional 
untuk perdamaian, dan ketrampilan menyelesaikan 
perselisihan di tingkat komunitas.

Program Perempuan, Perdamaian dan Keamanan  yang 
dimulai dari tahun 2011 ini memberikan kesempatan 
untuk memetik beberapa pembelajaran dan mengenali 

praktik-praktik yang baik. Buku ini merangkum 
pengalaman UN Women dan mitra-mitra dalam rangka 
memajukan peranan perempuan untuk membangun 
perdamaian melalui pelaksanaan program ini baik di 
tingkat nasional, maupun di provinsi yang menjadi pilot 
yaitu Aceh dan Papua. 

UN Women berharap buku ini dapat memperkaya 
kumpulan pengetahuan dan sebagai referensi bagi 
upaya-upaya yang akan dilakukan di masa mendatang 
dalam memperkuat peran perempuan, membangun 
perdamaian. 

Selamat membaca.

Lily Puspasari 
Officer in Charge – UN Women Indonesia

MERETAS JALAN DAMAI
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PENDAHULUAN
Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa Bangsa mengeluarkan 
Resolusi 1325 untuk Perempuan, 
Perdamaian dan Keamanan pada 
31 Oktober 2000. Resolusi ini 
menegaskan kembali peran penting 
perempuan dalam pencegahan 
dan resolusi konflik, negosiasi 
perdamaian, pembangunan 
perdamaian, respon kemanusiaan 
dan rekonstruksi pasca-konflik. 

Resolusi  DK PBB 1325 mendesak 
semua pihak untuk meningkatkan 
partisipasi perempuan dan 
memasukkan perspektif gender 
dalam segala kegiatan keamanan 
dan perdamaian. Resolusi  ini juga 
menyeru pada semua pihak dalam 
konflik untuk mengambil langkah-
langkah khusus untuk melindungi 

perempuan dan anak perempuan 
dari kekerasan berbasis gender, 
terutama pemerkosaan dan bentuk-
bentuk pelecehan seksual, dalam 
situasi konflik bersenjata. Resolusi 
ini memiliki sejumlah mandat 
operasional penting, yang akan 
berimplikasi pada negara-negara 
anggota dan seluruh entitas dalam 
sistem PBB. 

Di Indonesia,  UN Women melakukan 
berbagai inisiatif untuk mendukung 
pelaksanaan Resolusi DK PBB 1325 
melalui Program Women, Peace 
and Security, dengan mendukung 
Pengembangan Rencana Aksi 
Nasional (RAN) tentang Perempuan, 
Perdamaian dan Keamanan. 
Program ini dilaksanakan di 
tingkat nasional dan provinsi 

dan fokus pada peningkatan 
kapasitas stakeholder kunci 
terutama perempuan di tingkat 
akar rumput untuk menjadi agen 
yang menyuarakan perdamaian, 
memediasi penyelesaian 
perseteruan. Selain itu program ini 
juga membangun kesadaran publik 
dan menyebarkan -pesan penting 
tentang peran yang dilakukan 
perempuan dalam membangun, 
dan merawat perdamaian serta 
mencegah kekerasan. Ini dilakukan 
menggunakan media yang berbeda 
seperti video dan buku.

Di tingkat nasional, program ini 
memfasilitasi dirumuskannya 
beberapa kebijakan strategis untuk 
perlindungan dan pemenuhan 
hak – hak perempuan didalam 
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pembangunan perdamaian yaitu 
Peraturan Presiden Nomor 18 
tahun 2014 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak dalam Konflik Sosial. 
Pada tahun yang sama, program ini 
berhasil mendukung disahkannya 
Peraturan Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat (Sekarang 
Kementrian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan) Nomor 7 tahun 2014 
tentang Rencana Aksi Nasional 
Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik 
Sosial (RAN P3AKS). 

Perumusan kebijakan yang diprakarsai 
oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
ini merupakan upaya luar biasa 

dalam mengakui peran penting 
bahwa perempuan berperan 
dalam membangun perdamaian 
dan kepemimpinan perempuan 
dan partisipasi perempuan dalam 
membangun perdamaian di 
Indonesia. RAN P3AKS dikembangkan 
menggunakan kerangka Resolusi 
Dewan Keamanan 1325 dan Konvensi 
tentang Penghapusan segala bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW). 

Pengembangan dan pelaksanaan 
RAN P3AKS melibatkan dua langkah 
yang saling berhubungan: pertama, 
pengembangan Rencana dengan 
menerima masukan dari stakeholder 
kunci dalam pemerintahan dan 
masyarakat sipil; dan dua, dari awal 
menempatkan mekanisme untuk 

pelaksanaan dan pemantauan di 
tingkat provinsi. Hubungan antara 
pusat dan provinsi sangat penting. 
Rencana aksi  dikembangkan di 
tingkat nasional, implementasinya 
dikerjakan di tingkat provinsi.. 
Dengan demikian kepemilikan dan 
komitmen dari pemerintah baik di 
nasional mapupun provinsi akan 
terbangun.

Inisiatif yang dilakukan UN Women 
di tingkat nasional hingga tingkat 
komunitas sepanjang perjalanan 
program Pengembangan RAN 
untuk Perempuan, Perdamaian dan 
Keamanan, banyak pembelajaran 
dan pengalaman yang dapat digali 
sebagai referensi terhadap program 
serupa yang akan dilaksanakan di 
masa mendatang. 

7MERETAS JALAN DAMAI
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Rencana aksi nasional (RAN) P3AKS 
yang digagas Pemerintah Republik 
Indonesia dengan dukungan 
dari UN Women saat ini sudah 
sampai pada tahap implementasi. 
Rencana Aksi Nasional bertujuan 
untuk mendukung upaya 
perlindungan hak perempuan 
dan peningkatan partisipasi 
mereka dalam penanganan konflik 
dan membangun perdamaian 
melalui koordinasi antar lembaga 
pemerintah dari tingkat nasional 
dan daerah. RAN P3AKS membagi 
programnya menjadi tiga pilar 
penting yaitu: Pencegahan, 
penanganan serta pemberdayaan 
dan partisipasi. Sebagai gambaran, 
Rencana Aksi Nasional ini 

mengamanatkan berbagai upaya 
sebagai berikut:

• Peningkatan kesadaran berbagai 
lapisan masyarakat, pemerintah 
daerah, lembaga adat dan 
forum komunikasi antar umat 
beragama 

• Peningkatan kualitas layanan 
yang dibutuhkan perempuan 
dan anak korban kekerasan di 
wilayah konflik 

• Pembangunan kapasitas 
perempuan untuk:
a. Meningkatkan kemampuan 

melakukan negosiasi, 
mediasi, advokasi, 
kampanye penghentian 
konflik, 

b. Melakukan investigasi dan 
pengumpulan data korban 
konflik, 

c. Melakukan pendampingan 
dan memberikan 
perlindungan kepada 
perempuan dan anak, 

• Pelibatan dalam pengambilan 
keputusan untuk melindungi 
perempuan dan anak dalam  
konflik. 

• Serta, melakukan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan yang baik melalui 
penyusunan kelompok-
kelompok kerja, di tingkat 
nasional, provinsi dan 
kabupaten kota.

PERJALANAN RENCANA AKSI NASIONAL 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK 
SOSIAL (RAN P3AKS)

II
1. Latar Belakang
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Perjalanan RAN P3AKS mulai dari 
perumusan hingga pengesahan 
berlangsung selama tujuh tahun. 
Proses ini melewati pembahasan 
lintas sektoral dan berbagai diskusi 
misalnya tentang definisi konflik, 
serta luasnya cakupan RAN terkait 
kegiatan apa saja yang harus 
disertakan di dalam programnya 
dan apa saja yang tidak. 

Setelah proses tersebut wacana 
untuk mengembangkan Rencana 
Aksi Nasional akhirnya mulai 
diterima. Melalui upaya advokasi 
dan lobi antara tim perumus RAN 
yang didukung oleh UN Women, 
pada tahun 2014 Presiden Republik 
Indonesia mengeluarkan Perpres 
No.18 tahun 2014 dengan judul 
“Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam 
Konflik Sosial”. Perpres ini menjadi 
dasar hukum bagi Kementerian 
Koordinator bidang Kesejahteraan 
Masyarakat (sekarang kementerian 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan) untuk mengeluarkan 
Peraturan Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat No. 7 tahun 
2014 dengan judul Rencana Aksi 
Perlindungan dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dalam Konflik 
Sosial Tahun 2015 – 2019.

2. Progress 
Pelaksanaan RAN 
P3AKS

Setelah disahkan pada bulan 
Oktober tahun 2014 yang lalu, UN 
Women berkerjasama dengan 
Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
dengan secara aktif melakukan 
koordinasi di tingkat nasional 
dan provinsi. Dalam setiap upaya 
tersebut, keterlibatan aktif kelompok 
masyarakat sipil merupakan sebuah 
pendekatan yang penting. 

Sepanjang tahun 2015, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPP dan PA) 
dan Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan menggelar 
beberapa kali pertemuan 
koordinasi yang melibatkan 
kementerian dan lembaga 
terkait. Di dalam pertemuan 
masing-masing kementerian 
dan lembaga mempertegas 
kembali komitmen mereka untuk 
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mengimplementasikan RAN 
P3AKS. Mereka memaparkan 
program-program apa saja terkait 
perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dalam pencegahan dan 
penanganan konflik yang sudah 

masuk ke dalam perencanaan 
mereka, termasuk seberapa besar 
anggaran yang mereka alokasikan. 
Dukungan juga datang dari lembaga 
strategis seperti Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia 

yang menerbitkan Surat Edaran 
No. 460/5131/PUM yang isinya 
meminta Pemerintah Provinsi 
untuk mendukung dan melaporkan 
pelaksanaan RAN P3AKS.
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Di tingkat Provinsi, KPP dan PA telah 
memberikan pendampingan kepada 
beberapa provinsi untuk memulai 
proses pelaksanaan RAN di daerah 
mereka masing-masing dengan 
terlebih dahulu mengembangkan 
Rencana Aksi Daerah (RAD). Dalam 
hal ini, UN Women mendukung 
KPP dan PA termasuk dengan 
membantu pengembangan 
Panduan Perumusan Rencana Aksi 
Daerah, dan Modul untuk Pelatihan 
Perumusan RAD. Selain itu, UN 
Women mendorong percepatan 
pelaksanaan RAN di dua provinsi 
percontohan, yaitu Aceh dan Papua. 

3. Aceh dan Papua 
sebagai daerah 
percontohan 

Dalam mendukung pelaksanaan 
RAN di dua provinsi percontohan ini, 
UN Women fokus pada membangun 
kesadaran tentang peran 
perempuan dalam pencegahan dan 
penyelesaian konflik dan proses 
pembangunan perdamaian. Juga 
penguatan kapasitas berbagai 
pemangku kepentingan dalam 

pemerintahan dan CSO untuk 
membangun konstituen yang kuat 
yang terlibat didalam perumusan 
Rencana Aksi Daerah dan 
memastikan akuntabilitas dalam 
pelaksanaannya.

Pendekatan yang dilakukan di Aceh 
dan Papua untuk pelaksanaan 
RAN melibatkan proses yang sama 
seperti di tingkat nasional. UN 
Women bersama mitra memfasilitasi 
pengintegrasian RAN P3AKS ke 
dalam proses perencanaan di 
tingkat provinsi melalui Musrenbang 
(mekanisme perencanaan) pada 
tingkat kecamatan, kabupaten dan 
provinsi serta alokasi anggaran 
dalam rencana kerja tahunan 
sektoral di tingkat provinsi, melalui 
RAD. Musrenbang adalah instrumen 
yang diperkenalkan oleh Pemerintah 
Indonesia pada awal desentralisasi 
sebagai ruang untuk musyawarah 
yang melibatkan berbagai pihak 
dalam perencanaan pembangunan. 
Hal ini diadakan setiap tahun 
untuk memutuskan isu-isu prioritas 
dengan dana dan sumber daya yang 
dialokasikan oleh Bappeda (Badan 
Perencanaan di tingkat provinsi) 

ke desa, kecamatan, kabupaten 
dan provinsi sesuai dengan 
kebutuhan yang diidentifikasi dalam 
Musrenbang.

Program ini juga mendukung 
pengembangan kapasitas 
pemangku kepentingan kunci, 
termasuk pejabat pemerintah 
untuk melaksanakan RAN dan mitra 
masyarakat sipil untuk memantau 
pelaksanaan. Pengidentifikasian 
sektor-sektor kunci melalui proses 
partisipatif dan keterlibatan dengan 
sektor-sektor tersebut diikuti dengan 
bantuan teknis dan peningkatan 
kapasitas lebih lanjut dalam 
mengintegrasikan RAN P3AKS dalam 
masing-masing rencana kerja dan 
anggaran tahunan. 

Melalui percontohan program di dua 
provinsi yang dipilih, pembelajaran 
yang didapat berfungsi sebagai 
referensi untuk provinsi lain 
untuk direplikasi. Pemerintah 
pusat memainkan peran penting 
dalam penyebaran pengetahuan 
yang didapat dan dokumentasi 
pelaksanaan RAN dan pengembangan 
Rencana Daerah tersebut. 
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pelatihan tersebut para aktivis 
muda antara lain memperoleh 
pengetahuan mengenai teknik 
mediasi, negosiasi, fasilitasi dan lobi 
dalam penyelesaian konflik sosial 
yang berbasis gender. 

Selain itu ada pula pelatihan 
advokasi kreatif yaitu memberikan 

Security (WPS) yang bertujuan 
menciptakan regenerasi tersebut 
misalnya saja memberikan 
pelatihan mengenai CEDAW 
(Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination Against 
Women) dan SCR 1325 bagi para 
aktivis muda, baik perempuan 
maupun laki-laki. Di dalam 

Bicara soal regenerasi agen 
perdamaian, tidak melulu hanya 
soal melahirkan tokoh dan aktivis 
baru dari kalangan perempuan 
muda. Regenerasi agen perdamaian 
juga menyangkut keterlibatan 
para laki-laki dalam pencapaian 
kesetaraan dan keadilan gender. 
Kegiatan Women, Peace and 

Regenerasi Agen 
Perdamaian Di Aceh

III

1

PROGRAM P3AKS 
DI ACEH
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pelatihan menggunakan media 
sosial serta untuk kepentingan 
kampanye kreatif yang efektif bagi 
kaum muda. Pelatihan ini difasilitasi 
oleh Flower Aceh. Dalam pelatihan 
advokasi kreatif tersebut, aktivis 
muda diberikan pemahaman 
mengenai gender dasar, teknik-
teknik dasar membuat video mulai 
dari pembuatan skenario cerita, 

instalasi software untuk mengedit 
film, teknik shooting, wawancara, 
serta menjadi presenter dan 
narator. Di samping pelatihan 
membuat video kreatif, aktivis 
muda juga diberikan pelatihan 
menggunakan media sosial seperti 
blog. Media sosial tak hanya 
menjadi sarana ‘narsis’ tetapi juga 
bisa berfungsi sebagai alat publikasi 

dan penyebaran opini tentang 
perempuan dan perdamaian. 

Masa depan perdamaian yang 
berkelanjutan, ada di tangan para 
aktivis muda. Kobaran semangat 
dan ide-ide segar para aktivis muda 
menumbuhkan harapan bagi proses 
penguatan perdamaian. Seperti 
yang dilakukan tiga aktivis muda ini. 

MURITA RITAARNIF
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MURITA
“Saya merasa sangat dihargai dengan 

ilmu atau kapasitas yang saya miliki dari 
pelatihan-pelatihan.”
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Ibarat buah yang masih 
mengkal. Demikianlah Murita 
menganalogikan kiprahnya sebagai 
aktivis perempuan. Ia memang 
tergolong ‘baru’ menjadi aktivis 
perempuan sejak awal tahun 2015 
bersama Flower Aceh. Namun 
perempuan yang sehari-harinya 
mengajar les mata pelajaran dan 
mengaji ini selalu haus akan ilmu. 

“Saya ingin melakukan perubahan. 
Meskipun hanya perempuan desa, 
saya punya keinginan untuk tahu 
lebih yang sedalam-dalamnya,” 
tandas Murita. 

Itu pula yang membuat Murita 
bersemangat bergabung dengan 
organisasi masyarakat sipil. Ilmu-
ilmu baru yang diperolehnya melalui 
berbagai pelatihan selalu digunakan 
Murita untuk menghadirkan 
perubahan dan kemajuan bagi 
masyarakat, khususnya di gampong 
(kampung) Aleu Deah Tenguoh, 
Meuraksa, Banda Aceh, tempat 
tinggalnya. 

Sebagai koordinator program 
Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM) di desanya, Murita bersama 
dua perempuan lain ikut terlibat 
aktif dalam menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Gampong. Dalam rapat-rapat 
bersama aparat desa, Murita telah 
berani menyuarakan kepentingan 
perempuan. 

“Saya sampaikan pada Pak Keuchik 
(Kepala Desa), pembangunan bukan 
hanya untuk sebagian kelompok 
saja. Perempuan, laki-laki dan anak-
anak, semuanya harus bisa ikut 
merasakan. Ini ilmu yang saya dapat 
dari pelatihan Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender 
(PPRG),” kata Murita.

 Perempuan kelahiran Banda Aceh, 
30 Agustus 1985 ini bersyukur hingga 
sekarang tidak ada kasus kekerasan 
terhadap perempuan atau anak di 
lingkungan desanya. Meski demikian 
Murita tak alpa membagikan ilmu 
mengenai penyelesaian konflik 
sosial berbasis gender pada aparat 
desa dan kecamatan. 

“Jika ada konflik, misalnya 
kekerasan dalam rumah tangga, 
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harus ada mediatornya supaya 
kasus itu tidak berlanjut ke 
perceraian. Juga ke mana korban 
harus melapor pada jenjang aparat 
desa,” tambah Murita. 

Partisipasi aktif Murita mewakili 
kaum perempuan di desanya tak 
lepas dari dukungan sang kepala 
desa. Dulu kaum perempuan di 
gampong Aleu Deah Tenguoh tak 
pernah mengikuti rapat-rapat 
gampong yang berlangsung malam 
hari. Perempuan dianggap tak 
pantas berada di luar rumah setelah 
malam tiba. Namun hal itu pelan-
pelan berubah. Murita bersama 
rekan-rekan perempuannya sudah 
bisa duduk bersama laki-laki 
para tokoh masyarakat gampong,  
berdialog membahas aspirasi warga. 

“Pak Keuchik mendorong saya lebih 
aktif dan terlibat. Katanya, buat apa 
datang tapi hanya duduk diam di 
rapat,” ujar Murita.

Menurut Murita, dukungan serta 
penghargaan kepala desa serta 
aparat desa terhadap dirinya tak 
lain karena mereka melihat Murita 

memiliki wawasan dan kapasitas 
lebih dibandingkan warga gampong 
pada umumnya. “Saya merasa 
sangat dihargai dengan ilmu atau 
kapasitas yang saya miliki dari 
pelatihan-pelatihan.”

Ia pun bersyukur selalu didukung 
penuh oleh sang suami. “Sebagai 
koordinator BKM saya banyak 
mengurusi Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
di gampong. Kadang-kadang ada 
tamu yang bertamu malam hari ke 
rumah untuk urusan itu. Suami saya 
mengizinkan karena tahu tujuannya 
demi kebaikan dan kemajuan 
gampong,” kata Murita.

Murita berharap ada banyak 
perempuan di desanya yang 
berkeinginan kuat untuk 
membangun desa dan memotivasi 

perempuan lainnya. Dalam 
kesehariannya, Murita menularkan 
virus perubahan itu melalui dialog 
dari hati ke hati pada sesama 
perempuan di gampong. 

“Perempuan di sini suka duduk-
duduk untuk bicara. Sering mereka 
berkeluh kesah, lelah mengerjakan 
urusan rumah tangga sendiri. 
Dari situ saya masuk, berikan 
pemahaman soal gender. Kalau 
ibu repot sedangkan anak rewel 
dan ada bapaknya sedang nonton 
televisi, alangkah indahnya kalau si 
bapak bisa ikut membantu ibu. Saya 
contohkan dari hal-hal terkecil di 
rumah,” beber Murita. 

Murita jelas merasakan, tak mudah 
mengubah pola pikir warga 
gampong, khususnya pemahaman 
mengenai keadilan dan kesetaraan 
gender. Akan semangat Murita tetap 
menyala. “Alangkah indah hidup ini 
kalau bermanfaat untuk orang lain. 
Menurut saya, sukses tidak diukur 
kekayaan dan jabatan. Sukses 
adalah jika bisa membahagiakan 
orang di sekitar kita dan bisa sama-
sama berbagi.”

Murita bersama rekan-rekan 
perempuannya sudah bisa 
duduk bersama laki-laki para 
tokoh masyarakat gampong, 
berdialog membahas aspirasi 
warga.

“

“
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RITA
JUNIASARI

Rita berkeinginan membuat film yang 
membuka mata masyarakat dan membuat 
mereka lebih peduli pada perempuan serta 

anak korban kekerasan seksual.
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Ketertarikan Rita pada advokasi 
dan edukasi gender bermula 
sejak ia masih menjadi mahasiswi 
jurusan Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Aceh. Kala itu Rita 
aktif di lembaga pers mahasiswa 
dan kerap menulis tentang 
perekonomian perempuan. 

“Dari situ saya terinspirasi. Ternyata 
banyak perempuan Aceh yang 
belum mengetahui informasi 
mengenai kesetaraan gender. Saya 
pun mulai berjejaring dengan para 
aktivis perempuan,” tutur Rita. 

Rita bergabung dengan lembaga Aceh 
Women for Peace Foundation yang 
berfokus pada peningkatan kapasitas 
perempuan di daerah pedesaan. 
Meski pelatihan dan pendampingan 
bukanlah hal baru lagi bagi Rita, 
perempuan kelahiran Aceh Besar, 26 
Desember 1989 ini tetap merasa perlu 
lebih memperkaya wawasan yang 
dimilikinya. Salah satunya dengan 
mengikuti pelatihan advokasi kreatif 
yang diadakan Flower Aceh dalam 
program WPS. 

Dari pelatihan tersebut Rita 

memperoleh ilmu bagaimana 
memanfaatkan blog sebagai 
media publikasi dan penyebaran 
ide-ide mengenai perempuan dan 
perdamaian. 

“Misalnya saja selain tulisan opini, 
kita juga harus mengisi blog dengan 
hal-hal menarik lainnya supaya 
orang membaca blog kita. Saya 
sendiri suka menulis puisi, jadi blog 
saya pun banyak berisi puisi karya 
saya. Harapannya, anak-anak muda 
akan tertarik membacanya,” ujar 
Rita. 

Selain blog, film adalah media 
yang kerap digunakan Rita untuk 
menyuarakan isu-isu kesetaraan 
gender. Lewat pengalamannya, Rita 
menemukan masyarakat pedesaan 
lebih mudah menangkap materi 
edukasi dan advokasi melalui film. 
Ia pun memulai debut sebagai 
sutradara sejak tahun 2012. 
Sejumlah film berjudul Women’s 
Inspiration, Hutan Adat Warisan 
untuk Generasi dan Disasters 
merupakan hasil karya Rita yang 
berperspektif gender. 
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Dalam Women’s Inspiration Rita 
bercerita tentang peran perempuan-
perempuan digdaya di pedesaaan 
Aceh. Minimnya pendidikan dan 
sumberdaya di desa tak menjadi 
halangan bagi para perempuan 
tersebut untuk bergerak dan 
membawa perubahan di desa 
masing-masing. Sementara Hutan 
Adat Warisan untuk Generasi dan 
Disaster mengangkat masalah 
lingkungan hidup dan perubahan 
iklim. Dalam narasi kedua film 
tersebut, perempuan dan anak-
anak menjadi kelompok yang 
paling terkena dampak kerusakan 
lingkungan. Namun tugas untuk 
memelihara bumi adalah tanggung 
jawab kita bersama, baik laki-laki 
maupun perempuan. 

Melalui pelatihan advokasi 
kreatif dalam program WPS, Rita 
mendapatkan suntikan ilmu baru 
yang dibutuhkannya sebagai 
seorang sutradara perempuan. 

“Di Aceh sendiri sangat kurang 
sutradara perempuan yang 
memahami soal isu perempuan 
dan perdamaian. Bila kita ingin 

membuat film dengan tema 
tersebut, harus paham mengenai isu 
itu. Pada saat pembuatan film kita 
juga harus menyesuaikan isu gender 
dengan konteks lokal, terlebih 
masyarakat Aceh masih sangat 
awam terhadap isu gender,” ungkap 
Rita. 

Menurut Rita, jiwa sosial dan sikap 
kritis dari generasi muda Aceh 
sangat diperlukan untuk menjaga 
dan menguatkan perdamaian yang 
telah tercipta. 

“Masa depan perubahan Aceh ada 
pada generasi muda. Semakin 

Masa depan 
perubahan Aceh 
ada pada generasi 
muda. Semakin 
kreatif anak 
muda, maka Aceh 
akan semakin 
maju. Termasuk 
untuk menjaga 
perdamaian.

“

“
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kreatif anak muda, maka Aceh akan 
semakin maju. Termasuk untuk 
menjaga perdamaian,” tandasnya.

Agar virus perdamaian kian tersebar 
di Aceh, Rita berkeinginan membuat 
film yang mengangkat isu mengenai 
pelecehan seksual pada perempuan 

dan anak. Perempuan yang 
mengidolakan sutradara Hanung 
Bramantyo ini ingin membuka mata 
masyarakat dan membuat mereka 
lebih peduli pada perempuan serta 
anak korban kekerasan seksual. 

“Saya mulai dengan diri sendiri 

dulu, lalu mulai memberikan 
kesadaran pada keluarga dan 
teman di lingkungan terdekat. Nanti 
pasti akan berlanjut menyebar ke 
lingkungan terdekat mereka juga 
dan seterusnya.”
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ARNIF
MUHAMMAD 

“Pendampingan anak dan perempuan ini 
penting karena kalau tidak didampingi 

mereka tidak akan bisa merasakan 
nikmatnya perdamaian.”
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Sehari-hari, lelaki yang akrab 
dipanggil Arnif ini berprofesi sebagai 
tim advokasi Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A) Kota Banda 
Aceh. Sebagian besar tugas Arnif 
adalah mendampingi korban dalam 
proses penyidikan di kepolisian 
dan pengadilan. Arnif mencatat, 
kasus kekerasan, perceraian serta 
pelanggaran dan perebutan hak 
asuh anak mendominasi kasus yang 
ditangani P2TP2A Banda Aceh. 

Di awal menjalankan tugasnya, 
Arnif beranggapan kasus-kasus 
yang menimpa perempuan dan 
anak berakar dari permasalahan 
ekonomi. Pandangan tersebut 
kemudian berubah setelah ia 
mengikuti pelatihan CEDAW, SCR 
1325 dan advokasi anggaran 
berbasis gender dalam program 
WPS. 

“Melalui pelatihan saya bisa 
memahami mekanisme 
penyelesaian konflik di tingkat 
nasional dan internasional. 
Ketika sudah memahami CEDAW 
dan turunan-turunannya, saya 

menjadi lebih peduli dan care pada 
persoalan anak dan perempuan. 
Saya pun memahami, akar 
permasalahan kasus yang menimpa 
perempuan dan anak bukan hanya 
soal ekonomi. Ini sangat bermanfaat 
bagi pekerjaan saya mendampingi 
korban di P2TP2A,” kata Arnif. 

Di P2TP2A Banda Aceh hanya ada 
dua pengacara laki-laki termasuk 
Arnif. Ia mengakui, mayoritas 
rekan laki-lakinya menganggap 
pendampingan korban perempuan 
dan anak sebagai sesuatu yang 
kurang menarik. 

“Kebanyakan rekan laki-laki 
melihatnya parsial, biarlah kasus 
perempuan didampingi pengacara 
perempuan. Mereka menganggap ini 
persoalan internal perempuan. Yang 
lebih menarik untuk mereka adalah 
kasus-kasus yang berkaitan dengan 
harta benda atau soal korupsi. 
Kasus-kasus seperti itu lebih populer 
di masyarakat. Jadi saat saya 
melakukan ini, dianggap orang yang 
berbeda karena melakukan pilihan 
yang berbeda dengan mereka,” tutur 
Arnif. 

Bias gender tak hanya mewarnai 
pandangan kolega laki-laki Arnif. 
Kendala ini, ditambah minimnya 
pemahaman masyarakat pada 
peraturan perundang-undangan, 
juga kerap  ditemui Arnif saat 
menyelesaikan kasus terkait 
perempuan dan anak. 
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“Saya pernah menangani kasus 
hak asuh anak. Anak diasuh oleh 
keluarga si ibu, sementara si ibu 
tidak ada di tempat.  Kalau dalam 
undang-undang, sebetulnya anak 
bisa diambil bapak atau ibu. Kalau 
ibu tidak bisa berperan, bapak bisa 
menggantikannya. Tapi masyarakat 

menganggap peran keluarga ibu 
masih lebih besar dari keluarga 
bapak dan bapak tidak lebih baik 
mengasuh anak daripada ibu. Ini 
yang terjadi pada kasus tersebut, 
sehingga ayah si anak kesulitan 
memenuhi hak asuh anaknya. 
Keluarga si ibu melarang bapak itu 

mengambil anaknya. Akhirnya kami 
mengundang ahli ilmu agama untuk 
menyelesaikan masalah ini,” beber 
Arnif.

Melalui diskusi informal, Arnif 
menyampaikan pengalaman dan 
pengetahuan yang dimilikinya 
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mengenai gender serta pentingnya 
pendampingan korban perempuan 
dan anak pada para rekan laki-
lakinya. Kendati para koleganya 
masih menganggap pendampingan 
korban perempuan dan anak 
sebagai hal yang berbeda dan tidak 
penting, semangat Arnif tak surut. 

“Bagi saya pribadi, pilihan seperti 
ini adalah sebuah tanggung jawab 
moral. Saya bisa memberikan 
kontribusi, dengan mengarahkan 
korban untuk mendapatkan 
bantuan yang tepat. Jadi kenapa 
tidak?” tandasnya.

Lelaki kelahiran 4 Januari 1982 ini 
sendiri semula sempat merasa asing 
dengan pendampingan korban 
perempuan dan anak. Sebelum 
bergabung dengan P2TP2A ia lebih 
terbiasa mendampingi kasus-kasus 
hukum masyarakat umum. Namun 
Arnif segera melihat apa yang 
dilakukannya berkontribusi penting 
pada penguatan perdamaian di 
Aceh, khususnya bagi perempuan 
dan anak. 

“Pendampingan anak dan 

perempuan ini penting karena kalau 
tidak didampingi mereka tidak 
akan bisa merasakan nikmatnya 
perdamaian. Banyak korban 
yang tidak mampu membiayai 
penyelesaian kasus dan juga tidak 
paham ke mana harus mengadu 

atau langkah-langkah hukum yang 
harus dilakukan. Mereka pun butuh 
dukungan untuk mengumpulkan 
keberanian karena seringnya 
mereka masih takut-takut dan 
tertutup untuk mengungkap kasus,” 
ujar Arnif.
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Peningkatan sosialisasi mengenai 
pentingnya pendampingan korban 
perempuan dan anak menjadi 
harapan Arnif agar masyarakat 
luas juga dapat ikut berkontribusi 
mewujudkan keadilan bagi para 
korban. Kesadaran masyarakat 

pun perlu didukung dengan 
sistem pendampingan korban 
yang baik di pemerintah. Bila jalan 
keadilan bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan makin terbuka, 
perdamaian di Aceh akan kian 
kokoh.  

“Dulu kami hidup dalam tekanan 
dan ketakutan. Sekarang kami 
bisa beraktivitas tanpa intimidasi, 
dengan leluasa, nyaman dan 
terbuka. Kami sangat mensyukuri 
terjadinya perdamaian.”

Dulu kami hidup 
dalam tekanan 
dan ketakutan. 
Sekarang kami bisa 
beraktivitas tanpa 
intimidasi, dengan 
leluasa, nyaman 
dan terbuka. Kami 
sangat mensyukuri 
terjadinya 
perdamaian.

“

“
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Peran Perempuan Sebagai Agen 
Perdamaian Di Masa Konflik Dan  
Pascakonflik

2
dalam era konflik bersenjata. 
Kedua, pada masa menjelang 
dan awal perdamaian. Ketiga, di 
masa perdamaian sekarang ini. 
Selain perempuan eks kombatan, 
penelitian juga menggali peran dan 
persepsi para aktivis serta pemimpin 
perempuan Aceh terhadap 
perdamaian di ketiga periode 
tersebut. 

Di masa konflik
“Pada masa konflik, masalah-masalah 
diselesaikan oleh perempuan. 
Perempuan yang mendamaikan 
persoalan di masyarakat. Di tengah 
konflik, perempuanlah yang tidak 
berhenti menjalankan kehidupan,” 
tandas Rasyidah, M. Ag, Ketua PSW 
UIN Ar-Raniry. 

Pada masa konflik peran yang 
secara umum dilakukan perempuan 
eks kombatan adalah menjadi 
pelindung anggota keluarga 
seperti melindungi suami, anak 
dan anggota keluarga lainnya. 
Perlindungan yang diberikan 
perempuan saat itu tidak hanya 
terhadap keluarganya sendiri, tetapi 
juga bagi masyarakat secara luas, 
khususnya bagi kaum laki-laki. 

Sebagai salah satu bagian dalam 
pelaksanaan program Women, 
Peace and Security (WPS) di Aceh, 
Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas 
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda 
Aceh melakukan penelitian tentang 
peran dan persepsi perempuan 
khususnya perempuan eks 
kombatan terhadap perdamaian 
di Aceh. Hasil penelitian yang 
berlangsung dari awal hingga akhir 
tahun 2014 ini didokumentasikan 
menjadi sebuah buku berjudul 
Kiprah Perempuan dalam 
Mewujudkan dan Memelihara 
Perdamaian di Aceh. 

Penelitian ini menjelaskan kiprah 
perempuan Aceh sejak masa 
konflik sampai sekarang. Kiprah 
tersebut dapat dibagi dalam 
tiga situasi. Pertama, saat Aceh 

Di tengah konflik, 
perempuanlah 
yang tidak berhenti 
menjalankan 
kehidupan.

“

“
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Kaum laki-laki menjadi sasaran 
yang dicari saat masa konflik. 
Ketika kaum laki-laki tidak bebas 
bergerak karena selalu menjadi 
incaran, kaum perempuan bangkit 
menjadi pelindung dan memberikan 
perlindungan bagi anggota 
keluarganya dan masyarakat luas. 

Sewaktu era konflik, aktivis 
perempuan melakukan 
pendampingan pada para korban 
konflik secara diam-diam dan 
menjaga netralitas mereka. Sebab 
bila aktivitas pendampingan 
dilakukan secara terang-terangan, 
para aktivis perempuan bisa 
menghadapi risiko ditangkap 
oleh pihak yang bertikai. Para 

lazimnya dijabat laki-laki, namun 
karena konflik, banyak keuchik 
yang tidak dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik. Tak jarang 
peran keuchik ini digantikan oleh 
istrinya. Agar tercipta keamanan 
dan perdamaian di tengah-tengah 
masyarakat, seorang pemimpin 
perempuan mau tak mau harus 
menciptakan harmoni di antara 
kedua pihak yang bertikai. 

Di masa pascakonflik
Ketika itu, ‘damai’ adalah sebuah 
kata yang mahal nilainya. 
Mengusung kata ‘damai’ pada 
masa itu dapat mengancam nyawa 
seseorang, namun para aktivis 

aktivis perempuan berjejaring di 
tingkat nasional dan internasional, 
mengungkap fakta dan data korban 
konflik agar masyarakat Indonesia 
dan dunia mengetahui kondisi yang 
terjadi pada masa itu di Aceh. Atas 
dasar kemanusiaan, para aktivis 
perempuan juga sering menjadikan 
rumah mereka sendiri sebagai 
rumah aman bagi korban-korban 
konflik. 

Bersikap netral dan berusaha 
mengambil hati dua belah pihak 
yang berseteru juga merupakan 
peran yang harus dilakoni para 
pemimpin perempuan selama 
konflik bersenjata melanda Aceh. Di 
Aceh, jabatan keuchik (kepala desa) 

Perempuan 
adalah pihak yang 
pertama kali berani 
menyuarakan kata 
‘damai’ di Aceh.

“
“
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perempuan berani menantang 
risiko tersebut. “Perempuan 
adalah pihak yang pertama kali 
berani menyuarakan kata ‘damai’. 
Perempuan Aceh menggagas 
perdamaian dalam Duek Pakat 
Inong Aceh (Kongres Perempuan 
Aceh Pertama) pada tahun 2000. 
Baru setelah itu kelompok-
kelompok lain seperti kelompok tani 
mulai mengadakan kongres yang 
membahas isu perdamaian,” tutur 
Rasyidah.  

Saat Aceh memasuki fase damai, 
perempuan Aceh terkesan kurang 
dilibatkan secara optimal dalam 
mengisi pembangunan Aceh, 
terutama di sektor publik. Kontribusi 
nyata perempuan Aceh dalam 
mewujudkan dan memelihara 
perdamaian seolah-olah dilupakan 
begitu saja. “Keluar lagi stereotipe 
bahwa perempuan harus kembali ke 
rumah. Dulu perempuan diizinkan 
berkiprah karena dianggap masa 
darurat. Sekarang setelah masa 
damai, perempuan harus kembali ke 
peran ‘normal’ – nya,” ujar Rasyidah.

Rekomendasi pada 
pemerintah
Perempuan eks kombatan 
menjadi pihak yang paling banyak 
mengalami kekerasan dan 
diskriminasi di masa damai. Banyak 
di antara mereka yang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Disfungsi 
keluarga pun menjadi masalah 
yang cukup banyak dihadapi 
para perempuan eks kombatan. 
Di sektor publik, perempuan eks 
kombatan tidak memperoleh 
peran dan kesempatan yang sama 
dengan eks kombatan laki-laki. 
“Sistem distribusi dana bantuan 
pada korban konflik tidak jelas dan 
tidak bisa dimonitor dengan baik. 
Sehingga muncul istilah, ‘siapa 
yang dekat api, dia panas’. Artinya, 
siapa yang dekat dengan pemegang 
kekuasaan, dia lah yang akan 
diprioritaskan menerima bantuan,” 
tutur Rasyidah. 

Berdasarkan temuan dan 
analisis penelitian, tim peneliti 
kemudian memberikan sejumlah 
rekomendasi pada pemerintah 
untuk memperkuat kiprah 
perempuan dalam menginisiasi 

dan memelihara perdamaian di 
Aceh. Di antaranya, pemerintah 
perlu mengembangkan program 
jangka panjang, sistematis dan 
berkelanjutan untuk pemberdayaan 
perempuan korban konflik dan eks 
kombatan perempuan. “Pada masa 
damai ini perempuan dan laki-
laki sesungguhnya bisa berperan 
bersama-sama. Perempuan 
mempunyai potensi yang besar, 
jangan ‘dirumahkan’. Aceh 
membutuhkannya,” tegas Rasyidah.  

Pada masa damai 
ini perempuan 
dan laki-laki 
sesungguhnya bisa 
berperan bersama-
sama. Perempuan 
mempunyai potensi 
yang besar, jangan 
‘dirumahkan’.

“

“
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NURLIANI
“Harapan eks kombatan perempuan 
setelah Aceh damai sederhana saja, yang 
penting kesehatan dan pendidikan untuk 
anak-anak terjamin.”

37MERETAS JALAN DAMAI
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Data primer dalam penelitian 
ini bersumber dari pengalaman 
narasumber yang terdiri dari 
kalangan eks pasukan inong balee 
(pasukan perempuan GAM), serta 
aktivis dan pemimpin perempuan 
yang ada di kabupaten Aceh 
Besar, Bener Meriah, Aceh Selatan 
dan Aceh Utara. Bukan perkara 
mudah menggali cerita dari para 
narasumber, khususnya dari 
para eks kombatan perempuan. 
Sebagian besar masih tersimpan 
sebagai pengalaman pribadi yang 
sengaja disembunyikan. Untuk 
melancarkan proses penelitian, 
tim peneliti kemudian meminta 
bantuan sejumlah perempuan yang 
menjadi penghubung dengan para 
narasumber.

Nurliani merupakan salah satu 
penghubung tersebut. Perempuan 
yang akrab dipanggil Yani ini 
mengupayakan kesediaan 
eks kombatan perempuan di 
Kabupaten Aceh Utara, khususnya 
di Kecamatan Nisam, Nisam 
Antara, Sawang, Banda Baru dan 
Dewantara untuk berbagi cerita 
dengan tim peneliti. Yani sendiri 

lahir di Meunasah Cut, Nisam, dan 
ikut mengalami masa-masa sulit 
di era konflik bersenjata. Pasalnya, 
wilayah Nisam merupakan salah 
satu ‘kantong’ GAM di Aceh Utara. 

Selama era konflik, laki-laki Aceh 
menjadi incaran kedua belah pihak 
yang bertikai, baik GAM maupun 
TNI/Polri. Dengan alasan keamanan 
pula suami Yani yang ketika itu 
bekerja di Takengon, Aceh Tengah, 
jarang pulang ke Nisam. Padahal, 
suami Yani adalah keuchik di 
gampong (desa) Ketapang, tempat 
mereka tinggal. Selama sang suami 
tidak ada, Yani pun harus berperan 
sebagai keuchik. 

“Sebagai ibu keuchik saya 
bertanggung jawab menjaga 
keamanan warga. Termasuk mencari 
warga yang hilang atau diduga 
terbunuh. Kalau ada warga yang 
meninggal, kami perempuan bantu 
membantu mengurus jenazahnya 
karena sudah tidak ada laki-laki 
di desa. Sudah seperti desa mati,” 
kenang Yani. 

Menjaga keselamatan diri sendiri, 

keluarga dan warga desa menjadi 
prioritas utama Yani kala itu. 
Berbagai cara pun ditempuh Yani, 
termasuk menjalin kedekatan 
dengan kedua pihak yang berseteru. 
Konflik, dari apa yang dialami dan 
dirasakan Yani, hanya membawa 
penderitaan bagi rakyat, terutama 
perempuan dan anak-anak. 
Perempuan kelahiran 3 April 1972 
ini tiga kali mengalami penculikan 
karena dianggap cuak atau mata-
mata TNI. Sebaliknya, ia juga 
pernah dituduh sebagai mata-mata 
GAM dan hampir membuatnya 
kehilangan nyawa. Itu sebabnya 
Yani betul-betul dapat berempati 
pada para mantan kombatan 
perempuan. Tak sedikit yang rela 
ikut bersembunyi di hutan untuk 
berjuang bersama GAM. Ada pula 
yang membantu gerilyawan dengan 
menyumbangkan seluruh harta 
benda mereka. Setelah masa damai, 
banyak eks kombatan perempuan 
yang hidup dalam kondisi 
mengenaskan. “Harapan mereka 
setelah Aceh damai sederhana 
saja, yang penting kesehatan 
dan pendidikan untuk anak-anak 
terjamin. Sampai hari ini belum ada 
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keadilan untuk mereka,” tandas Yani 
dengan mata berkaca-kaca.   

Kini setelah Aceh berada dalam 
fase damai, Yani menjadi aktivis 
LSM dan partai politik. Posisinya 
sebagai ketua organisasi 
masyarakat kewanitaan sebuah 
partai dimanfaatkan Yani untuk 
memberdayakan para eks kombatan 
perempuan. “Setiap ada program 
pelatihan, saya selalu minta untuk 
korban konflik. Misalnya pelatihan 

membuat tas bordir,” kata Yani. 

Yani juga menjadi anggota Rumah 
Politik Perempuan Aceh (RPPA) 
yang digagas Balai Syura Ureung 
Inong Aceh. Salah satu kegiatan Yani 
bersama RPPA adalah memberikan 
pendidikan politik bagi perempuan 
yang ingin terjun ke dunia politik. 
“Dengan mengikuti wadah 
perempuan seperti ini, minimal 
saya jadi bisa membantu sesama 
perempuan,” imbuh Yani. 

Ibu lima anak ini berharap, 
buku Kiprah Perempuan dalam 
Mewujudkan dan Memelihara 
Perdamaian di Aceh akan lebih 
membuka jalan keadilan bagi para 
perempuan korban konflik. “Semoga 
hasil penelitian ini bisa mengetuk 
hati pemerintah untuk lebih peduli 
pada para korban konflik. Misalnya 
dengan lebih melibatkan korban 
konflik dan mengubah metode 
pendistribusian dana bantuan.”

Dengan mengikuti 
wadah perempuan 
seperti Rumah 
Politik Perempuan 
Aceh, minimal saya 
jadi bisa membantu 
sesama perempuan.

“

“
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Peningkatan kapasitas 
kepemimpinan perempuan3

Salah satu poin penting yang 
terdapat dalam Resolusi Dewan 
Keamanan PBB No. 1325 (SCR 1325) 
adalah perlunya upaya peningkatan 
partisipasi dan representasi 
perempuan pada semua level 
pengambilan keputusan pada 
lembaga yang mengupayakan 
pembangunan perdamaian dan 
keamanan. Selain itu, SCR 1325 juga 

mendorong negara menerapkan 
perspektif gender dalam proses 
pembangunan pasca konflik. 

Peluang untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan sebagai 
pengambil kebijakan semakin 
terbuka dengan UU No. 8 tahun 2012 
tentang Pemilu yang mewajibkan 
30 persen anggota legislatif terdiri 

dari perempuan. Artinya, di antara 
tiga orang anggota legislatif, salah 
satunya haruslah perempuan. 
Anggota legislatif perempuan 
diharapkan dapat lebih mendorong 
peraturan perundang-undangan 
yang berpihak pada perempuan. 

Kondisi ini menyebabkan partai 
politik harus mendorong hadirnya 
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gender. Jika ada satu dua partai 
yang melakukan pelatihan kepada 
caleg perempuannya, lebih banyak 
bersifat doktrinisasi kepartaian. 
Karena itu, peningkatan kapasitas 
calon pemimpin perempuan 
menjadi bagian dari program WPS 
yang dilaksanakan UNWOMEN di 
Aceh. 

Rumah Politik 
Perempuan Aceh
Kegiatan ini dilakukan oleh Balai 
Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) 
melalui Rumah Politik Perempuan 
Aceh (RPPA). RPPA merupakan 
forum caleg perempuan lintas partai 
politik serta perwakilan instansi 
pemerintah dan elemen sipil yang 
bekerja untuk isu-isu politik dan 
demokrasi di Aceh. 

Pelatihan peningkatan kapasitas 
dan elektabilitas bagi para caleg 
perempuan ini diadakan menjelang 
Pemilu 2014 lalu. Sebelum 
mendapatkan pelatihan, hampir 
semua peserta tidak paham 
mengenai fungsi keberadaan 

mereka di lembaga legislatif 
maupun eksekutif nantinya. 
Itu sebabnya, seluruh peserta 
memberikan sambutan yang sangat 
baik pada pelatihan ini. 

Di dalam pelatihan peningkatan 
kapasitas kepemimpinan ini para 
peserta juga memperoleh ilmu 
bagaimana cara saling menghormati 
dan menghargai perbedaan. 
Peserta mendapatkan bekal 
bagaimana bersikap toleran, tidak 
mudah tersulut atau melakukan 
diskriminasi saat bergiat di ranah 
politik. 

Meski peningkatan jumlah 
perempuan di lembaga legislatif 
Aceh baru mencapai 14%, semangat 
dan pengetahuan perempuan 
yang bergabung di dalam RPPA 
semakin membaik. Melalui forum 
ini, para anggotanya memperoleh 
banyak pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk maju kembali pada 
Pemilu 2019 ataupun pada pilkada 
di daerah masing-masing. Semangat 
perjuangan dengan perdamaian ini 
yang penting untuk terus dirawat. 

calon-calon anggota legislatif (caleg) 
perempuan agar proses pencalonan 
di daerah pemilihan yang 
bersangkutan dapat dinyatakan sah. 
Kendati demikian, belum semua 
caleg maupun calon pemimpin 
perempuan lainnya memahami 
konsep kesetaraan gender, 
apalagi penyelesaian konflik yang 
mengarusutamakan kesetaraan 

Belum semua 
caleg maupun 
calon pemimpin 
perempuan lainnya 
memahami konsep 
kesetaraan gender, 
apalagi penyelesaian 
konflik yang 
mengarusutamakan 
kesetaraan gender.

“

“
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ROSNI
FIANTI MALA

“Perempuan tidak biasa menggunakan 
kekerasan, lebih banyak mengedepankan 

empati. Bila ada konflik, perempuan 
dengan pendekatan kekeluargaannya bisa 
lebih mudah mendamaikan kedua pihak.”
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Rosni sudah menjadi anggota 
RPPA sejak forum tersebut mulai 
berdiri pada tahun 2010. Bahkan ia 
merupakan salah satu pendirinya 
mewakili salah satu partai politik. 
Rosni sangat merasakan manfaat 
bergabung bersama RPPA, terutama 
saat hendak maju menjadi caleg 
pada Pemilu 2014 lalu. “Saya banyak 
belajar bagaimana menghadapi 
konstituen dan memahami isu-isu 
politik lainnya. RPPA menempa 
kita untuk membekali diri agar siap 
menjadi anggota legislatif maupun 
pemimpin perempuan yang bisa 
lebih menyuarakan kepentingan 
perempuan,” kata Rosni.

Kendati demikian, dalam Pemilu 
2014 lalu Rosni belum berhasil 
meraih perolehan suara yang 
cukup untuk meloloskannya 
ke parlemen. Politik uang dan 
kecurangan-kecurangan lainnya 
masih begitu kuat saat pelaksanaan 
pesta demokrasi di Aceh saat itu. 
“Konstituen masih lekat dengan 
konotasi caleg harus punya banyak 
uang. Selain itu juga ada ‘serangan 
fajar’ sehingga target kami tidak 
tercapai,” beber perempuan 

kelahiran Meulaboh, 5 Mei 1967 ini.

Gagal menjadi anggota legislatif, 
Rosni tak patah arang. Ia tetap 
meyakini dunia politik adalah 
jalannya untuk menjadi pembawa 
perubahan masyarakat, khususnya 
bagi kaum perempuan. Itu yang 
membuat Rosni kemudian berani 
maju dalam pemilihan keuchik 
(kepala desa) gampong (desa) Suak 
Indrapuri, Johan Pahlawan, Aceh 
Barat, pada pertengahan 2015 lalu. 

“Jika kita tidak berada di dalam 
lingkaran (pengambil keputusan) itu, 
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan 
saya teringat kata-kata almarhum 
suami, kalau saya memang mau 
membangun gampong, saya harus 
maju menjadi keuchik,” tandas 
Rosni. 

Selain itu, keberanian dan rasa 
percaya diri Rosni melangkah dalam 
bursa pemilihan keuchik semakin 
bertambah berkat dukungan 
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saya tahun ini, hadiahnya adalah 
terpilih sebagai keuchik,” ujar Rosni 
dengan suara bergetar.

Sebagai keuchik, Rosni mulai 
mendorong warga perempuan 
di desa untuk semakin berani 
bersuara. Setiap rapat yang 
membahas berbagai isu penting di 
desa, Rosni ikut mengundang kaum 
perempuan untuk hadir. “Bahkan 
bisa sampai 60 persen pesertanya 
itu perempuan,” imbuh Rosni. 

rekan-rekan sesama anggota 
RPPA. Dengan ilmu dan wawasan 
yang dimilikinya serta mengusung 
politik bersih tanpa praktik politik 
uang, Rosni pun dapat meyakinkan 
masyarakat desa Suak Indrapuri 
untuk memilihnya. Akhirnya, sejak 
bulan Juni 2015 Rosni resmi menjadi 
keuchik perempuan pertama di 
desa tersebut. “Pada ulang tahun 
saya tahun lalu, ‘hadiah’-nya saya 
ditinggal suami untuk selama-
lamanya. Dan pada ulang tahun 

Perempuan yang juga pegiat seni 
budaya Aceh ini pun memberikan 
peluang pada warga perempuan 
untuk lebih terlibat aktif dalam 
kegiatan-kegiatan desa, misalnya 
menjadi ketua panitia. Sifat 
kekeluargaan, menjadi cara yang 
dipakai Rosni untuk mendekatkan 
diri dengan warga. “Semua warga 
bisa mengakses saya kapan saja. 
Tidak harus jam kantor. Bahkan dua 
hari setelah dilantik, saya ditelepon 
malam-malam jam 11 untuk 
mengurusi kasus KDRT,” kata Rosni 
yang juga menjadi pengurus P2TP2A 
Aceh Barat. 

Menurut Rosni, sifat-sifat khas 
perempuan yang mudah 
menunjukkan empati dan luwes 
akan sangat membantu terciptanya 
perdamaian dan keamanan ketika 
perempuan menjadi seorang 
pemimpin. “Perempuan tidak biasa 
menggunakan kekerasan, lebih 
banyak mengedepankan empati. 
Bila ada konflik, perempuan dengan 
pendekatan kekeluargaannya bisa 
lebih mudah mendamaikan kedua 
pihak,” ujar Rosni.



46 MERETAS JALAN DAMAI 

Mekanisme Gampong Damai4
Keterlibatan aktif komunitas 
dalam pencegahan kekerasan dan 
penanganan korban adalah faktor 
penting dalam upaya penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan. 
Bagi perempuan korban kekerasan, 
keadilan bukanlah sebatas kasus 
kekerasan yang dialaminya 
diselesaikan melalui peradilan 
formal atau peradilan adat, tetapi 
keadilan juga mencakup adanya 
dukungan dan penerimaan dari 
komunitas. Komunitas juga 
merupakan pihak yang pertama 
sekali didatangi korban untuk 
dimintai pertolongan, ketika terjadi 
kekerasan. Komunitas adalah pihak 
yang sepanjang waktu dapat diakses 
oleh korban. 

Berangkat dari situasi tersebut, 
melalui program WPS di Aceh 
dikembangkan sebuah mekanisme 
pendampingan kasus di komunitas 
yang berpihak pada hak-hak 
perempuan dan anak, keadilan serta 

semangat menguatkan perdamaian. 
Penyususan mekanisme gampong 
(desa) damai ini dipimpin oleh LBH 
Apik Aceh dan Yayasan Pulih dengan 
serangkaian kegiatan. 

Salah satu kegiatan utama yang 
menjadi fondasi terbentuknya 
mekanisme gampong damai 
adalah peningkatan kapasitas 
tokoh adat perempuan dan 
pendamping korban. Selain itu juga 
dilaksanakan kegiatan Training of 
Trainers (TOT) Mediasi dan Resolusi 
Konflik bagi kelompok perempuan, 
aparat desa dan pemangku 
kepentingan di tingkat kecamatan 
maupun kabupaten. Materi 
yang diberikan dalam pelatihan 
antara lain pengenalan hak-hak 
perempuan dan hak-hak korban 
untuk membangun keberpihakan, 
proses penyelesaian sengketa/
perkara di tingkat gampong melalui 
mekanisme peradilan adat, hak-hak 
perempuan dalam perspektif Islam, 

perlindungan terhadap hak-hak 
perempuan serta keterampilan 
dasar pendampingan perempuan 
korban kekerasan di komunitas. 
Selain itu para peserta juga 
memperoleh pelatihan mengenai 
prinsip dan teknik konseling serta 
rujukan dan keterampilan dasar 
dalam penyelesaian sengketa/
kasus di komunitas melalui mediasi, 
negosiasi dan fasilitasi. 

“Dengan perspektif yang berpihak 
pada korban, para tokoh perempuan 
adat dan pendamping korban 
ini dapat lebih mengupayakan 
perlindungan dan dukungan 
komunitas terhadap korban,” tutur 
Roslina Rasyid, Direktur Eksekutif 
LBH Apik Aceh. 

Melalui peningkatan dan penguatan 
kapasitas, para tokoh perempuan 
adat dan pendamping korban 
dapat membantu aparatur desa 
dalam proses penyelesaian konflik 
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terkait perempuan dan anak. 
Dengan meningkatnya pengetahuan 
dan keterampilan para tokoh 
perempuan adat, mereka pun bisa 
lebih berani mencalonkan diri 
sebagai aparatur gampong.   

Menurut Roslina, sesungguhnya 
sejak dahulu masyarakat Aceh 
telah melakukan mekanisme 
penyelesaian konflik di komunitas 
yang mengusung semangat 
perdamaian. Namun, konflik 
bersenjata yang melanda Aceh 
selama puluhan tahun menggerus 
pranata sosial tersebut. Pada saat 
itu situasi yang mencekam tidak 
memungkinkan warga berkumpul 

di balai desa untuk melakukan 
musyawarah mufakat.

“Mekanisme gampong damai 
yang kita tawarkan ini sebenarnya 
hanya membantu apa yang 
sudah dilakukan masyarakat 
menjadi sistematis. Misalnya, jika 
penyelesaian konflik hanya sampai 
di tingkat mukim (mahkamah adat 
di tingkat kecamatan), setiap sanksi 
penyelesaian suatu konflik harus 
didokumentasikan secara tertulis. 
Dokumentasi ini menjadi rujukan 
yang harus ditaati semua orang,” 
kata Roslina. Roslina berharap, 
mekanisme gampong damai dapat 
semakin menguatkan perdamaian 

yang telah tercipta selama sepuluh 
terakhir ini di Aceh.  

“Masih ada kejadian di lapangan 
yang mengganggu proses 
penguatan perdamaian itu. 
Terutama yang bersumber dari 
dinamika politik di Aceh. Aceh 
sangat rentan terhadap konflik. 
Peningkatan kapasitas para tokoh 
perempuan adat ini menjadikan 
mereka sebagai benteng konflik 
di level komunitas. Damai ini 
tidak mudah diperoleh. Kita perlu 
merawat dan memeliharanya. 
Bukan hanya menjadi tugas 
masyarakat, melainkan juga 
kewajiban negara,” tandas Roslina. 

Peningkatan kapasitas 
para tokoh perempuan 
adat menjadikan 
mereka sebagai 
benteng konflik di level 
komunitas.

“

“
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Herlina menerapkan berbagai ilmu 
yang diperolehnya dalam pelatihan. 
Misalnya, teknik konseling dan 
rujukan serta menggunakan mediasi 
untuk menyelesaikan konflik. 

“Dalam kasus KDRT dan 
perselingkuhan saya memberikan 
pandangan baik dan buruk pada 
korban mengenai kasus yang 
dihadapinya. Nanti biar korban yang 
memutuskan sendiri. Apakah dia akan 

HERLINA
“Setelah mengikuti pelatihan saya 

memahami bagaimana berempati dan 
melindungi korban serta keluarganya.”

“Dulu kalau ada kasus perkosaan, 
sering kita ikut menyalahkan 
korban. Tapi setelah pelatihan 
saya memahami bagaimana 
berempati dan melindungi korban 
serta keluarganya. Memberikan 
perlindungan dan keadilan yang 
diharapkan korban dan keluarga 
korban,” ujar perempuan kelahiran 
Gunung Rotan, 24 Maret 1978. 

Sebagai paralegal komunitas, 

Ibu empat anak ini sejak gadis telah 
aktif terlibat dalam berbagai kegiatan 
masyarakat di desa kelahirannya, 
Desa Gunung Rotan, Kecamatan 
Labuhan Haji Timur, Kabupaten 
Aceh Selatan. Sebagai istri keuchik 
ia menjadi penggerak para 
perempuan di desanya. Itu sebabnya 
Herlina didapuk menjadi paralegal 
komunitas dan ikut mendapatkan 
pelatihan peningkatan kapasitas bagi 
tokoh perempuan adat. 
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menggugat cerai atau tidak. Kalau 
tidak bisa diselesaikan secara adat 
dan harus diselesaikan secara hukum, 
saya akan membantu merujuk ke 
pihak-pihak terkait,” kata Herlina. 

Herlina merasa apa yang 
diperolehnya melalui berbagai 
pelatihan peningkatan kapasitas 
akan berkontribusi positif bagi 
kemajuan desanya. Karena itu 
ia pun ikut mendorong warga 

perempuan lain di desanya agar 
berani bersuara dan terlibat aktif 
dalam pembangunan desa. 

“Sekarang sudah ada perempuan 
yang jadi tuhapeut, sekretaris desa, 
bendahara desa dan kepala PAUD. 
Sudah ada perubahan dibandingkan 
tahun-tahun yang lalu,” imbuhnya.

 Tantangan yang masih dihadapi 
Herlina adalah mengajak aparatur 

desa yang umumnya laki-laki untuk 
bekerja sama. Tak jarang Herlina 
mendapat kecaman agar tidak ikut 
campur ‘urusan laki-laki’. 

“Kalau ada yang seperti itu 
saya memberikan pemahaman 
bahwa yang saya lakukan untuk 
masyarakat. Itu tidak melemahkan 
keinginan saya untuk terus terlibat 
aktif dalam pembangunan desa,” 
tandas Herlina.
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BADRIAH
“Saya berharap ada fasilitas rumah aman 

di desa agar korban lebih maksimal 
terlindungi. Selain itu penguatan kapasitas 

bagi perempuan dan dukungan dari 
lembaga terkait sangat dibutuhkan.”

A. TALEB
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Masa lalu Badriah sebagai korban 
KDRT membuat perempuan 
kelahiran Meunasah Lhok, 10 
Oktober 1975 ini tergerak menjadi 
aktivis perempuan. Ia ingin 
membantu para korban keluar dari 
lingkaran kekerasan yang dialami 
mereka.  “Setelah pelatihan, saya 

dapat pemulihan psikologis untuk 
diri sendiri dan untuk komunitas. 
Selain itu bila ada kasus yang 
berat, tahu harus merujuk ke mana. 
Misalnya ke mana korban harus 
melakukan visum,” tutur Badriah.  
Badriah menularkan pengetahuan 
tentang kesetaraan gender dan 

penyelesaian konflik berperspektif 
gender pada perempuan di desa 
Meunasah Lhok, Kecamatan Muara 
Batu, Kabupaten Aceh Utara lewat 
kegiatan rutin seperti wirid yasin. 

“Dulu hampir semua perempuan 
di sini memahami KDRT itu 
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sebagai aib. Tapi setelah diskusi 
dan sosialisasi, masyarakat mulai 
terbuka. Mereka jadi tahu, ternyata 
ada perlindungan dari negara. 
Tahu bagaimana cara dan kepada 
siapa harus melapor. Dulu kalau 
ada kasus perempuan hanya diam, 
tidak berani bersuara. Tapi sekarang 
sudah berbeda,” beber Badriah.  

Sebagai paralegal komunitas, 
Badriah kerap membuka 
rumahnya sebagai rumah aman 
untuk menampung korban 
selama beberapa hari. Meski 
tak menganggapnya beban, 
Badriah berharap negara dapat 
menyediakan fasilitas rumah aman 
di komunitas sebagai bagian dari 

mekanisme gampong damai. 

“Agar korban lebih maksimal 
terlindungi. Selain itu penguatan 
kapasitas bagi perempuan dan 
dukungan dari lembaga terkait 
sangat dibutuhkan,” pungkas 
Badriah. 
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YUSDARITA
“Jika pengetahuan dan keterampilan diri 

meningkat, perempuan pun akan lebih 
dihargai lingkungan sekitarnya.”
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Yusdarita mulai aktif menjadi 
fasilitator komunitas dan 
pendamping korban sejak tahun 
2006. Ia merasakan betul, bukan 
hal mudah mengubah pandangan 
masyarakat desa terutama kaum 
laki-laki untuk lebih mengindahkan 
hak-hak perempuan. Upaya 
Yusdarita mulai menghasilkan 
buahnya pada tahun 2010. 

“Dulu angka pernikahan dini tinggi 
sekali di sini. Anak-anak di bawah 
umur yang tertangkap basah sedang 
pacaran langsung dinikahkan. Tapi 
kemudian tahun 2010 kami berhasil 
membuat mekanisme yang tertulis 
mengatur pernikahan dini dengan 
aparatur gampong. Warga dan 
aparat desa mulai mendukung apa 
yang kami lakukan,” kata Yusdarita. 

Penduduk desa Rembele, 
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener 
Meriah tempat tinggal Yusdarita 
terdiri dari suku Aceh, Gayo dan 
Jawa. Seringkali muncul konflik 
antarsuku yang diakibatkan 
kesalahpahaman berlatar budaya. 
“Pada masa konflik bersenjata 
dulu di sini konfliknya bukan hanya 
konflik vertikal antara pemerintah 
dengan masyarakat. Melainkan juga 
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konflik horizontal antar masyarakat 
sendiri,” ungkap Yusdarita. 

Oleh karena itu, Yusdarita sangat 
merasakan manfaat pelatihan 
peningkatan kapasitas mengenai 
resolusi konflik dan mekanisme 
gampong damai. Sebagai aktivis 
perempuan senior, ia mendorong 
kader-kader muda baik perempuan 
maupun laki-laki di desanya 

mengikuti pelatihan-pelatihan 
tersebut. Menurut pengalaman 
Yusdarita, jika pengetahuan dan 
keterampilan diri meningkat, 
perempuan pun akan lebih dihargai 
lingkungan sekitarnya.  Perempuan 
menjadi lebih percaya diri terjun 
sebagai pengambil kebijakan yang 
akan berdampak positif pada 
perjuangan hak-hak perempuan 
itu sendiri. “Di mukim Kecamatan 

Bukit ada dua tuhapeut perempuan 
termasuk saya. Sebagai tuhapeut 
mukim, saya bisa ikut mendorong 
kepala desa mengubah aturan yang 
merugikan perempuan. Misalnya 
dulu korban perkosaan pasti akan 
diusir dari desa karena dianggap 
membawa petaka. Tapi sekarang 
korban perkosaan dan keluarganya 
sudah boleh tetap tinggal di desa,” 
kata Yusdarita. 
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ASNAINI
“Di desa kami peradilan adat dilangsungkan 
dengan duduk bersama sehingga pihak yang 
berkonflik tidak merasa dihakimi.”
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 Ia terpilih menjadi reje (kepala desa 
dalam bahasa Gayo) perempuan di 
Desa Pegasing, Kecamatan Pegasing, 
Kabupaten Aceh Tengah pertama. 
Warga desa memilihnya secara 
demokratis untuk masa jabatan 
2011-2017. Sejak Asnaini menjabat, 
Desa Pegasing telah mengalami 
banyak perubahan. Inovasi yang 
dilakukan Asnaini antara lain 
menghadirkan jaringan listrik di 
desa, membuat penampungan air 
bersih, membuat koperasi simpan 

pinjam untuk perempuan dan 
membangun tempat pemandian 
khusus perempuan. Prestasinya 
ini membuat Asnaini memperoleh 
penghargaan Perempuan Aceh 
Award tahun 2012 dan Saparinah 
Sadli Award tahun 2014. 

Sebagai kepala desa, Asnaini pun 
sangat mendukung mekanisme 
gampong damai. Melalui mediasi, 
negosiasi dan fasilitasi, Asnaini 
berupaya meredam konflik yang 

terjadi di desa sehingga tidak 
berdampak lebih luas. 

“Sebelum konflik bertambah besar, 
saya jemput bola duluan. Saya 
datangi pihak yang berkonflik 
dan saya beri wejangan agar 
bisa berdamai. Tapi kalau harus 
diselesaikan dalam peradilan adat, 
suasananya tidak formal. Dalam 
pelatihan resolusi konflik yang 
saya ikuti, dikatakan peradilan 
adat di desa tidak selalu harus 
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dilangsungkan dalam suasana 
formal. Itu yang saya terapkan di 
sini. Peradilan adat dilangsungkan 
dengan duduk bersama sehingga 
pihak yang berkonflik tidak merasa 
dihakimi,” beber Asnaini.

Perempuan kelahiran Aceh Tengah, 
24 Januari 1971 ini juga merasakan 
manfaat mengikuti Training of 
Trainers (TOT) Mediasi dan Resolusi 
Konflik. 

“Berkat pelatihan itu saya menjadi 
berani jadi pembicara di hadapan 
sekitar 200 orang anggotaPKK se-
Kecamatan Pegasing. Saya senang 
karena semakin bisa membagikan 
ilmu yang saya miliki pada 
perempuan-perempuan lain,” tutur 
Asnaini. 

Asnaini sendiri tidak merasa 
memiliki kendala berarti 
menjalankan tugasnya sebagai 
seorang kepala desa perempuan. 

Pasalnya, ia selalu mengajak 
semua komponen masyarakat 
dalam musyawarah mufakat untuk 
membicarakan setiap program 
kegiatan di desa. Asnaini juga 
berusaha menempatkan diri sebagai 
keluarga atau teman dengan warga 
desa agar mereka tidak segan 
mencurahkan aspirasi padanya. 

“Jika masyarakat bahagia, itu 
kebahagiaan abadi buat saya,” 
tandasnya.
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Proses terbentuknya Rencana 
Aksi Daerah (RAD) P3AKS5

Sebagai bentuk implementasi 
Perpres No. 18 Tahun 2014 tentang 
RAN-P3AKS, setiap provinsi 
berkewajiban menyusun sebuah 
Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD 
ini diharapkan menjadi acuan bagi 
pemerintah daerah dan seluruh 
komponen masyarakat di daerah 
dalam pencegahan, penanganan, 
pemberdayaan dan partisipasi 

perempuan serta anak di daerah 
konflik. 

Kendati perdamaian telah tercipta 
selama sepuluh tahun terakhir ini 
di Aceh, namun kerentanan konflik 
masih membayangi provinsi di 
ujung barat Indonesia ini. Bahkan 
menurut data Sistem Nasional 
Pemantauan Kekerasan Indonesia 

tahun 2014, jumlah kasus kekerasan 
di Aceh menempati nomor tiga 
tertinggi di seluruh Indonesia. 
Aceh pun termasuk daerah rawan 
bencana. Oleh karena itu, RAD-
P3AKS merupakan instrumen yang 
sangat penting untuk menguatkan 
perdamaian dan keamanan di Aceh, 
khususnya bagi perempuan dan 
anak.  Pada pertengahan tahun 
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2015, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
dan didukung oleh UNWOMEN 
mengadakan workshop mengenai 
mekanisme penyusunan RAD di 
Aceh. Peserta pelatihan meliputi 
perwakilan instansi pemerintah yang 
terkait RAD, organisasi masyarakat 
sipil serta akademisi. Salah satu 
materi utama dalam pelatihan 

tersebut adalah mekanisme 
penyusunan matriks program dan 
kerangka desain kerja RAD. 

Di dalam workshop, para peserta 
juga membentuk tim penyusun 
RAD. Tim penyusun RAD terdiri dari 
tiga kelompok kerja (pokja) sesuai 
tiga pilar utama RAN dan RAD-
P3AKS yaitu bidang Pencegahan, 
Penanganan dan Perberdayaan 
serta Partisipasi perempuan dan 
anak dalam konflik sosial. Masing-
masing pokja beranggotakan 
perwakilan instansi pemerintah, 
organisasi masyarakat sipil dan 
akademisi.

Selama sekitar tiga bulan, tim 
penyusun RAD bekerja merumuskan 
draft RAD. Pada bulan Oktober 
2015 draft RAD tersebut kemudian 
dipaparkan dalam sebuah seminar 
yang mengundang Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagai tim 
koordinator RAN-P3AKS di tingkat 
nasional. Dalam seminar tersebut 
tim penyusun RAD memperoleh 
masukan-masukan untuk 
menyusun draft final RAD. Setelah 

itu draft final tersebut diajukan 
pada Gubernur, yang kemudian 
akan menerjemahkannya dalam 
sebuah draft Peraturan Daerah 
(Perda). Gubernur lalu mengusulkan 
draft Perda itu pada DPRD untuk 
dikaji, dibahas dan memperoleh 
pembahasan publik sebelum 
akhirnya ditetapkan. 

Keterlibatan 
pemerintah
Menurut tim penyusun RAD-P3AKS 
di Aceh, proses penyusunan RAD-
P3AKS memiliki suatu kelebihan 
dibandingkan RAD lainnya. Di masa 
lalu, kebanyakan RAD tentang 
perempuan dan anak diinisiasi 
oleh organisasi masyarakat sipil. 
Itu sebabnya pemerintah seolah 
tak mempunyai rasa kepemilikan 
yang kuat pada RAD tersebut. 
Akibatnya, RAD hanya menjadi 
sebuah dokumen yang ‘mati’ dan 
tidak mengikat SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) yang terkait di 
dalam RAD. Tidak ada implementasi 
konkret melalui program kerja SKPD 
yang seharusnya menjadi ujung 

Proses penyusunan RAD 
yang dilakukan bersama-
sama sejak awal, 
membuatnya menjadi 
sebuah kemitraan. RAD 
dirasakan sebagai sebuah 
inisiasi milik bersama, 
bukan hanya mewakili 
kepentingan masyarakat 
sipil atau pemerintah saja.
Amrina Habibi, SH

“

“
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tombak pelaksana RAD. 

Melalui pembelajaran itu, dalam 
penyusunan RAD-P3AKS ini pihak 
organisasi masyarakat sipil dan 
akademisi sudah menggandeng 
pemerintah sedari awal. Pemerintah 
pun mengakui langkah tersebut 
sebagai sebuah inisiatif yang positif. 

“Dengan pelibatan pemerintah sejak 
penyusunan draft awal, pada saat 
draft final diajukan secara resmi 
pada kami, proses review sudah 
akan lebih mudah,” kata Teuku 
Iskandar Syafri, Staf Biro Hukum 
Sekretariat Daerah Aceh.

Hal senada juga dikemukakan 
Amrina Habibi, SH, Ketua Sub Bidang 
Data dan Kebijakan Perlindungan 
Anak dari Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(BP3A) Aceh. “Proses penyusunan 
RAD yang dilakukan bersama-sama 
sejak awal, membuatnya menjadi 
sebuah kemitraan. RAD dirasakan 
sebagai sebuah inisiasi milik 
bersama, bukan hanya mewakili 
kepentingan masyarakat sipil atau 
pemerintah saja,” tuturnya.   

Keterlibatan pemerintah sejak awal 
juga memudahkan tim penyusun 
melakukan sinkronisasi RAD dengan 
kebijakan dan program kegiatan 
pemerintah. 

“Misalnya saya di pokja 
pemberdayaan dan partisipasi. Salah 

satu anggotanya ada dari BAPEDA. 
Kami bisa langsung membedah 
program kegiatan pemerintah 
dengan data yang dimiliki BAPEDA. 
Masalahnya apa, aktivitasnya apa. 
Setelah itu kemudian dibenturkan 
lagi dengan RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah) yang dimiliki pemerintah. 
Dalam menyusun matriksnya, kami 
selalu melihat arah dan kebijakan 
pemerintah daerah,” tutur Asmawati 
Achmad, Direktur Eksekutif 
Perhimpunan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) Aceh.

Lebih spesifik
Perlindungan terhadap perempuan 
dan anak telah cukup banyak 
diatur dalam sejumlah RAD lainnya. 
Kendati demikian, menurut tim 
penyusun RAD-P3AKS, umumnya 
RAD yang sudah ada sebelumnya 
masih terlalu luas. Belum spesifik 
menyentuh kasus dan permasalahan 
yang dihadapi perempuan serta 
anak dalam konflik sosial di 
lapangan. Agar RAD-P3AKS lebih 
mengerucut dan mengakomodir 
kebutuhan spesifik perempuan 

Perempuan dan anak 
kondisinya rentan. Tidak 
konflik pun mereka 
rentan. Apalagi dalam 
konflik. Identifikasi dan 
pembedahan kegiatan 
RAD dapat membantu 
menjawab kebutuhan-
kebutuhan mereka 
dalam pencegahan, 
penanganan saat konflik 
dan pemberdayaan serta 
partisipasi pascakonflik.
Asmawati Achmad

“

“
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serta anak dalam konflik sosial, tim 
penyusun membedah RAD yang 
telah ada sebelumnya. 

“Perempuan dan anak kondisinya 
rentan. Tidak konflik pun mereka 
rentan. Apalagi dalam konflik. 
Identifikasi dan pembedahan 
kegiatan RAD dapat membantu 
menjawab kebutuhan-kebutuhan 
mereka dalam pencegahan, 
penanganan saat konflik dan 
pemberdayaan serta partisipasi 
pascakonflik,” imbuh Asmawati.

Melalui pembedahan kegiatan dan 
permasalahannya, implikasi serta 
indikator keberhasilan program-
program kegiatan RAD akan menjadi 
jelas. Pembedahan RAD yang telah 
ada juga membantu tim penyusun 
menghindari rekomendasi kegiatan 
yang tumpang tindih. 

“Saat proses penyusunan draft awal 
banyak isu mengenai perlindungan 
perempuan dan anak yang diusulkan 
masuk dalam RAD ini. Mungkin saja 
isu tersebut berkorelasi dengan 
P3AKS. Tapi kemudian kami kaji lagi 
bersama-sama dan melihat RAD 
yang lain supaya tidak tumpang 
tindih,” ujar Amrina. 

Kontrol masyarakat
Setelah RAD-P3AKS telah disetujui 
pemerintah daerah dan disahkan 
menjadi Pergub atau Perda, 
semua instansi pemerintah yang 
terkait di dalamnya berkewajiban 
melaksanakannya. Masyarakat 
pun berhak mengontrol dan 
mengevaluasi kinerja SKPD yang 
bersangkutan. 

“Melalui RAD, masyarakat bisa 
ikut mengawasi dan menuntut 
pertanggungjawaban instansi 
pemerintah terkait. Sudah tidak bisa 
ada alasan program kegiatan tidak 
jalan karena ketiadaan pendanaan, 
tidak sesuai tupoksi atau tidak ada 
SDM,” tandas Teuku Iskandar Syafri.

Tim penyusun berharap, proses 
penyusunan RAD yang berjalan baik 
sejak awal juga disertai goodwill 
untuk mengimplementasikannya 
dari semua SKPD yang terkait. 
Sehingga pada akhirnya, 
perempuan dan anak di Aceh 
benar-benar terjamin keamanan 
dan kenyamanannya dalam situasi 
konflik maupun pascakonflik sosial.

“Pada prinsipnya, kami berharap 
RAD ini bisa benar-benar jadi 
komponen pembangunan yang 
berkontribusi besar untuk damai 
Aceh. Melalui RAD ini, kami pun 
berharap semua pihak lebih 
mengoptimalkan koordinasi dalam 
memelihara upaya perdamaian di 
Aceh,” ujar Rasyidah, M.Ag, Ketua 
Pusat Studi Wanita Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

Melalui RAD, masyarakat 
bisa ikut mengawasi 
dan menuntut 
pertanggungjawaban 
instansi pemerintah 
terkait.

Teuku Iskandar Syafri

“

“
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IV MENYEBARKAN 
SEMANGAT 
PERDAMAIAN DI PAPUA

Menanamkan semangat 
perdamaian dan keamanan di 
kehidupan bermasyarakat sangat 
penting terutama di dalam situasi 
konflik, paska konflik, maupun di 
wilayah-wilayah yang rentan akan 
konflik. Memelihara perdamaian 
bukan kewajiban satu orang saja, 
tetapi merupakan tanggung jawab 
seluruh masyarakat. Perbedaan 
latar belakang, pekerjaan, status 
sosial harusnya tidak menjadi 
hambatan bagi seseorang untuk 
bisa berkontribusi dalam upaya 
menciptakan perdamaian.

Menyadari hal ini, UN Women 
melalui kegiatan Women, Peace and 

Security  mengadakan serangkaian 
pelatihan dan peningkatan 
kapasitas kepada aktivis perempuan 
dan organisasi perempuan di Papua. 
Inisiatif yang dilakukan tersebut 
bertujuan  untuk memperkuat 
partisipasi aktif perempuan dalam 
proses perdamaian dan dalam 
mempromosikan kesetaraan 
gender di daerahnya. Melalui 
kegiatan tersebut, mereka tidak 
hanya memperkuat pengetahuan 
akan instrumen hukum dalam 
penyelesaian konfilik serta teknik 
mediasi, tetapi juga kemampuan 
untuk melakukan komunikasi dalam 
menyebarkan nilai perdamaian di 
komunitas.

Di Papua, perempuan memiliki 
peran besar dalam menyebarkan 
nilai perdamaian di komunitas 
tempat mereka tinggal. Sebagian 
dari mereka bukan aktivis ataupun 
tergabung dalam organisasi 
perempuan. Namun, mereka yang 
bekerja langsung di masyarakat. 
Mereka berupaya untuk terus 
mengaplikasikan nilai-nilai 
perdamaian dalam kehidupan 
sehari-hari, dalam bermasyarakat 
maupun bekerja. Seperti yang 
dilakukan oleh Suster Iriani, Mama 
Amina, dan Mama Yustina.
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SUSTER IRIANI LAELIM
Terlahir dari orangtua pendatang, 
tidak sedikitpun menyurutkan 
semangat Suster Iriani untuk 
mengabdikan dirinya untuk 
kesehatan masyarakat Papua. 
Bekerja sebagai perawat di 
Puskesmas Kanda, suster Iriani 
bekerja 6 hari dalam seminggu, 
serta siap 24 jam untuk menerima 
panggilan darurat. Hidup di 
lingkungan yang mayoritas 
penduduk asli, Iriani, yang telah 
bekerja menjadi suster sejak tahun 
2006, merasa bahwa komunikasi 
menjadi faktor penting dalam 
memelihara perdamaian dengan 
masyarakat sekitar.

Bagi suster Iriani, menjadi agen 
perdamaian, bisa dilakukan oleh 
siapapun yang memiliki rasa 
cinta damai. Nilai dan semangat 
perdamaian dicurahkan melalui 
pekerjaannya sebagai suster di 
Puskesmas. Sebagai suster di 
Puskesmas Kanda, pasien yang 
dilayani merupakan mayoritas 
masyarakat asli Papua. Adapun, 
segala layanan dilaksanakan 
seperti biasa, tidak ada perbedaan 
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antara masyarakat asli, maupun 
pendatang.

Tidak dapat dipungkiri, selama 
tinggal di Papua, Suster Iriani 
merasakan beberapa kali terjadi 
konflik terkait masalah pendatang, 
namun adanya gesekan seperti itu, 
tidak berpengaruh bagi dirinya. 

Ketika terjadi konflik, Suster Iriani 
tetap melaksanakan aktivitas 
seperti biasa dan tetap melanjutkan 
kegiatan bermasyarakat dengan 
penduduk asli Papua. Hasilnya, 
di lingkungan tempat tinggalnya, 
penduduk pendatang maupun asli 
dapat hidup berdampingan secara 
aman dan nyaman. Seringkali, 

penduduk asli membantu Suster 
Iriani dengan memberikan informasi 
dan bantuan ketika konflik terjadi di 
wilayah yang dekat dengan tempat 
tinggalnya.

Menurut Suster Iriani, dalam 
mempromosikan perdamaian di 
komunitas, dapat dimulai dengan 
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perbuatan yang sangat kecil dan 
mendasar. Etika seperti tidak 
membuat orang tersinggung, 
berkomunikasi yang sopan, 
menyapa duluan sebelum disapa, 
selalu menanyakan apa yang bisa 
dibantu, serta tidak berpartisipasi 
di kegiatan anarkis, harus selalu 
diutamakan. Prinsipnya perdamaian 

dapat direfleksikan melalui 
perbuatan, dengan menunjukkan 
perbuatan yang positif. Dengan 
begitu, akan lebih mudah bagi 
masyarakat untuk menerima. 
Rasa damai menurut suster Iriani 
adalah ketika kita bisa hidup tenang 
berdampingan dan bisa melayani 
seluruh masyarakat dengan 

memberikan pengobatan tanpa 
membeda-bedakan.

MAMA AMINA & 
MAMA YUSTINA 
Membina hubungan baik dengan 
penduduk sekitar tempat tinggal 
dan tempat bekerja, serta tidak 
terpancing dengan sindiran yang 
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diterima merupakan cara sederhana 
Mama Amina dan Masa Yustina 
dalam menerapkan perbuatan cinta 
damai. Kedua Mama yang tinggal 
di Besum ini, sehari-harinya bekerja 
sebagai pedagang sagu di pasar 
Karyabumi di Distrik Namblong 
Kabupaten Jayapura.

Besum merupakan salah satu 
Kabupaten di Jayapura yang 
menjadi tempat tinggal transmigran. 
Transmigrasi sendiri, mulai masuk 
ke Besum pada tahun 1975. 
Program transmigrasi ini bukan 
hanya program pemerintah tetapi 
juga permintaan dari tua suku 
setempat. Jumlah para transmigran 
yang awalnya sebanyak 100 kepala 
keluarga, menjadi bertambah seiring 
dengan berjalannya waktu. Daerah 
dimana tempat transmigrasi masuk, 
merupakan lahan berburu bagi suku 
suku setempat. Oleh karenanya, 
tidak dipungkiri, program 
transmigrasi membawa perubahan 
bagi masyarakat di Besum, termasuk 
Mama Amina dan Mama Yustina.

Pasar Karyabumi di Distrik 
Namblong Kabupaten Jayapura, 

tempat kedua Mama berdagang, 
merupakan satu-satunya pasar 
yang ada di daerah ini. Pasar ini 
berada di kampung Karyabumi yang 
merupakan daerah transmigrasi 
dan kerap kali timbul ketegangan 
antara masyarakat asli setempat 
dan transmigran. Namun, di tengah 
konflik yang timbul, Mama Yustina 
dan Mama Amina tidak terpengaruh 
dan tetap membina hubungan baik 
dengan masyarakat. 

Hidup di tengah pendatang, 
membuat kedua Mama lebih 
menghargai perbedaan dan 
mendorong mereka untuk ikut 
mengenal kebudayaan luar 
Papua. Namun, kedua Mama 
tidak melupakan identitas mereka 
sebagai orang Papua. Sagu yang 
menjadi jualan pokok mereka, 
tidak hanya dilihat sebagai sebuah 
kebutuhan primer, tetapi juga 
sebagai bentuk upaya mereka untuk 
melestarikan budaya asli. Menurut 
Mama Yustina, yang belajar bertani 
dari bapak angkatnya yang berasal 
dari Jawa, dengan memperkenalkan 
sagu khas Papua kepada 
masyarakat lingkungan sekitar yang 

mayoritas pendatang, menunjukkan 
bahwa masyarakat asli bisa hidup 
berdampingan dengan pendatang. 

Kedua Mama merasa bahwa 
hidup damai adalah hal utama 
dalam kehidupan mereka, berawal 
dari Tuhan, ditumbuhkan dalam 
keluarga, dan disebarkan kepada 
sesama. Oleh karenanya, sebagai 
seorang ibu, Mama Yustina dan 
Mama Amina mewariskan semangat 
hidup damai kepada anak-anaknya. 
Tidak hanya itu, mereka punya 
harapan besar agar kelak anak-
anaknya menjadi orang yang baik, 
cinta perdamaian, dan mampu 
menyebarkan perdamaian tersebut 
ke lingkungan sekitarnya. 








