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Kata Pengantar 
 

Dukungan publik merupakan salah satu komponen yang 

mendukung kerja-kerja Solidaritas Perempuan. Dari tahun ke 

tahun, berbagai upaya mendapatkan dukungan publik terus 

dilakukan oleh SP. Salah satunya melalui pernyataan sikap yang 

diampaikan kepada Pemerintah dan pihak-pihak lainnya melalui 

media-media, baik cetak, maupun elektronik. Melalui pernyataan 

sikap, termasuk rilis, deklarasi, dan surat terbuka, SP 

menyampaikan kritik, keprihatinan, masukan, serta mengajak dan 

mendorong publik untuk terlibat aktif. Berbagai infromasi yang 

disebarkan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan publik, tetapi sekaligus meningkatkan kesadaran 

publik, sehingga mendorong publik untuk turut melakukan 

tindakan nyata, dalam mendukung upaya pencapaian hak-hak 

perempuan. 

 

Kumpulan Penyataan Sikap Solidaritas Perempuan tahun 2008-

2011 ini, bermaksud menyajikan rekaman pernyataan sikap yang 

menjadi bagian dari kerja-kerja SP. Kumpulan ini merekam berbagai 

situasi dan respon SP yang terjadi selama satu periode. Kumpulan 

pernyataan sikap ini dikelompokan berdasarkan program sesuai 

dengan Mandat Kongres V Solidaritas Perempuan, dan disusun 

secara kronologis waktu dalam setiap programnya. Hal ini 

dimaksudkan agar para pembaca bisa melihat rekam jejak, dan alur 

gerakan SP melalui pernyataan-pernyataan sikap yang termuat di 

dalamnya. 

 

Akhir kata, redaksi menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya atas 

kekurangan yang ada di dalam Kumpulan Pernyataan Sikap ini. 

Semoga Kumpulan Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 2008-

2011 bisa menjadi bahan evaluasi, dan pembelajaran kita bersama 

untuk memperkuat gerakan SP ke depan. 

 

 

Jakarta, 1 Februari 2012 

Redaksi Solidaritas Perempuan 
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Jakarta, 15 Agustus 2008 

 

Tanggapan Solidaritas Perempuan 

Terhadap Surat Keputusan (SK) Dirjen Binapenta 

Nomor 186 tahun 2008 

Tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat 

Bayi, dan Perawat Orang Tua/Jompo, Untuk Negara Tujuan Hong Kong 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia adalah salah satu negara utama pengirim buruh migran ke 

negara-negara Asia Pasifik, termasuk Hongkong. Saat ini, diperkirakan 

jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong  kurang 

lebih 120.000 orang, lebih dari 90% adalah perempuan dan bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga. 

 

Pada tanggal 10 Juli 2007, Dirjen Binapenta mengeluarkan SK Dirjen 

Binapenta Nomor: KEP. 186/PPPTK/VI/2008 Tentang Komponen dan 

Besarnya Biaya Penempatan Calon buruh migran Indonesia yang akan 

bekerja di Hong Kong. SK yang ditandatangani oleh Tjetje Al Anshori 

selaku Direktur Jenderal  Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ini 

mengatur jumlah biaya yang wajib ditanggung oleh calon BMI/BMI 

Hong Kong, sebesar Rp 15.550.000 plus USD 15. 

 

Terbitnya SK ini terkesan tidak transparan dan jauh dari perspektif 

perlindungan buruh migran. Lebih jauh lagi, SK ini semakin 

membuktikan bahwa paradigma pemerintah lebih memandang buruh 

migran sebagai komoditas perdagangan dari pada sebagai warga 

negara, tenaga kerja serta manusia yang mempunyai hak-hak yang 

harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. 
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2. Kritik terhadap SK Dirjen Binapenta Nomor 186 tahun 2008  

Dalam pandangan Solidaritas Perempuan SK ini mengandung berbagai 

masalah antara lain: 

� Biaya yang ditetapkan, berikut komponen di dalamnya sangat 

tidak rasional dan akan semakin membebani buruh migran 

perempuan. Terlihat dari drastisnya kenaikan biaya tidak tetap 

yang mencakup biaya pelatihan (Rp. 6.790.000,-),biaya Peralatan 

dan Praktek (Rp 4.410.000,-),biaya Uji Kompetensi (Rp. 110.000,-), 

serta biaya Jasa Perusahaan (Rp. 3.740.000,-).  

 

� SK ini bertentangan dengan Undang-undang dan konvensi 

internasional, sebagai berikut: 
Undang-undang dan 

Konvensi 

Internasional 

Substansi Keterangan 

UU No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan 

dan Perlindungan TKI 

di Luar Negeri 

 

“pemerintah wajib memberikan 

perlindungan kepada TKI selama masa 

sebelum keberangkatan, masa selama 

penempatan dan purna penempatan” 

(Pasal 7).  

 

 

“setiap calon TKI mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk 

memperoleh informasi mengenai 

pasar kerja luar negeri dan prosedur 

penempatan tenaga kerja di luar 

negeri” (Pasal 8 point b) 

 

“penempatan perlindungan TKI 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan TKI dan keluarganya” 

(Pasal 3 UU no. 39 Tahun 2004)  

 

“Buruh Migran berhak memperoleh 

hak dan kesempatan serta perlakuan 

yang sama yang diperoleh tenaga 

kerja asing lainnya sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan di 

negara tujuan” (Pasal 8 point f). 

 

Adalah kewajiban 

pemerintah untuk 

membekali informasi 

kepada semua calon 

Buruh Migran. Oleh 

karena itu, seluruh 

biaya tersebut 

sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab  

pemerintah, BUKAN 

dengan cara 

dibebankan kepada 

buruh migran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK ini semakin 
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Merujuk pada UU 39 pasal 76 ayat (3) 

komponen biaya harus transparan 

dan menganut azas akuntabilitas 

membuka ruang yang 

lebih besar terhadap 

praktek pemerasan 

buruh migran melalui 

pemotongan upah yang 

berlebihan. 

 

 

 

Fakta menunjukan, 

bahwa otoritas Hong 

Kong hanya 

memperbolehkan 

agensi penempatan 

untuk memotong gaji 

sebesar satu bulan gaji 

(atau sekitar Rp. 

3.900.000) dan 

melarang adanya 

pembebanan yang 

berlebih kepada buruh 

migran. 

 

REKOMENDASI 

DALAM KESIMPULAN 

AKHIR KOMITE 

CEDAW (Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap 

Perempuan) atas 

laporan ke-4 dan ke-5 

Indonesia yang 

disampaikan pada 

pada sesi ke 39 Sidang 

Umum CEDAW, 

tepatnya dalam 

sidangnya ke 799- 800, 

27 Juli 2007 d New 

York 2007. Dikeluarkan 

pada tanggal 10 

Agustus 2007. 

”Komite mendesak pemerintah 

Indonesia agar mengurangi pungutan 

dan beban administrasi kepada 

tenaga kerja sejak masa sebelum 

keberangkatan hingga kepulangan” 

(point 33)  

 

Pemerintah telah 

meratifikasi cedaw dan 

berkomitmen untuk 

mengurangi pungutran 

beban administrasi 

kepada BM 

pemerintah Indonesia 

agar mengurangi 

pungutan dan beban 

administrasi kepada 

tenaga kerja sejak masa 

sebelum keberangkatan 

hingga kepulangan” 

(point 33) 

 

SK ini  sangat jelas 

bertentangan dengan 

konvensi cedaw karena 

telah membebani buruh 

migran dalam proses 

penempatan 
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� SK ini secara terang-terangan memberi peluang terjadinya 

praktek-pratek trafficking melalui modus biaya penempatan 

buruh migran keluar negeri dengan melakukan pemaksaan buruh 

migran mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dengan tidak 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi buruh migran, 

sehingga buruh migran rentan akan menjadi korban penipuan dan 

terjebak dalam lilitan hutang, pemalsuan, penyalahgunaan 

kekuasaan. Artinya SK ini bertentangan dengan semangat UU No. 

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO). Apabila SK tersebut terus 

diberlakukan,  maka negara dapat dinilai sebagai pelaku 

trafficking (Pasal 1 ayat 1 – 15) 

 

� Dari sisi proses  penetapan SK tersebut, buruh migrant atau 

organisasi masyarakat sipil yang consern terhadap buruh migran 

TIDAK PERNAH dilibatkan secara memadai.  

 

Pada umumnya buruh migran yang menjadi Penata Laksana Rumah 

Tangga, Perawat Bayi, dan Perawat Orang Tua/Jompo sebagaimana 

diatur dalam SK ini adalah perempuan, artinya terbitnya SK ini akan 

semakin berpelung memiskinkan perempuan Indonesia karena 

menghambat akses perempuan terhadap hak kerja dan mendapat 

penghidupan yang layak. SK ini secara jelas meniadakan  tanggung 

jawab Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), 

pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, 

ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial 

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir 

miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan 
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fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak (Pasal 34,ayat 3). 

 

3. Tuntutan Solidaritas Perempuan 

Berdasarkan hal-hal di atas, Solidaritas Perempuan  mendesak 

pemerintah untuk: 

1) Segera MENCABUT Surat Keputusan (SK) Dirjen Binapenta 

Nomor 186 tahun 2008 Tentang Komponen dan Besarnya 

Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata 

Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi, dan Perawat Orang 

Tua/Jompo, Untuk Negara Tujuan Hong Kong. 

2) Segera menghentikan segala bentuk praktik pungutan dan 

beban administrasi yang memberatkan buruh migran sejak 

masa sebelum keberangkatan hingga kepulangan. 

3) Segera mengubah paradigma komodifikasi buruh migran 

menjadi perlindungan (proteksi) buruh migran antara lain 

dengan segera meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang 

Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya. 

4) Melibatkan buruh migran dan organisasi masyarakat sipil 

dalam setiap membuat keputusan yang terkait buruh migran. 

 

Jakarta, 15 Agustus 2008 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 21 April 2009 

 

Pernyataan Sikap Bersama  

 

Segera Ratifikasi Konvensi Migran 1990 

(Konvensi Internasional mengenai Perlindungan  

Hak-Hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) 

 

I. Pendahuluan  

Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di luar negeri mencapai 6 

juta jiwa dengan tujuan negara-negara Timur Tengah, Asia Pasifik, 

seperti Hongkong, Taiwan dan juga negara tetangga, misalnya 

Malaysia, Brunei, dan Singapura.  Lebih dari 80 persen dari BMI adalah 

perempuan. Data terkini memaparkan bahwa pada tahun 2008, 

pemerintah Indonesia mengirim 748.000 buruh migran, atau naik 

7,5% dari jumlah tahun 2007 sebesar 696.746 orang. Banyak pula BMI 

yang bekerja di luar negeri yang tidak berdokumen (irregular). Pada 

tahun 2007, di Arab Saudi saja jumlahnya mencapai 40.000.1 

Kontribusi BMI terhadap devisa merupakan kedua terbesar setelah 

Migas yaitu Rp. 35 triliun (2006); Rp. 44 triliun (2007); Rp. 86 triliun 

(2008); dan ditargetkan Rp. 125 triliun (2009). Pengiriman BMI ke luar 

negeri telah menjadi agenda pemerintah dalam mengurangi tingkat 

pengangguran yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja di 

dalam negeri.2  

 

Kompleksitas permasalahan BMI seperti benang kusut yang tidak akan 

pernah terurai ujung pangkalnya. Semakin meningkatnya kasus-kasus 

pelanggaran hak-hak yang dialami BMI mulai dari proses perekrutan, 

bekerja di negara penempatan hingga proses kepulangan mengiringi 

paradigma komoditifikasi yang terus dipertahankan pemerintah dan 

                                                           
1
 Lihat http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=174829. 
2
 Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 9 juta pengangguran terbuka dan sekitar 40 juta 

pengangguran terselubung. 
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hal ini kemudian menjadi alasan mendasar ketidakseriusan 

pemerintah dalam menyediakan sistem perlindungan yang memadai 

bagi BMI. Sebanyak 45.656 kasus BMI sepanjang tahun 2008 yang 

tercatat melalui Terminal 4/Gedung Pendataan Kepulangan TKI dan 

sebanyak 36.000 kasus BMI pada tahun yang sama telah tercatat 

melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah ini tentu saja masih mungkin 

bertambah dengan data kasus yang dimiliki oleh NGO Pemerhati 

Buruh Migran Indonesia atau kasus-kasus yang belum dilaporkan. 

 

II. Kebijakan Minim Perlindungan Terhadap Hak-Hak Buruh 

Migran Indonesia 

Peningkatan kasus-kasus pelanggaran hak-hak BMI sejatinya 

bermuara pada tidak adanya sistem perlindungan berperspektif HAM 

dan hak-hak bagi buruh/pekerja migran. Berbagai kebijakan yang ada, 

termasuk UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) tidak efektif melindungi 

hak-hak BMI karena lebih mengatur aspek bisnis penempatan BMI 

daripada perlindungan dan hal ini menjadi memicu terjadinya 

berbagai pelanggaran HAM terhadap BMI.  

 

SK Nomor: KEP. 186/PPPTK/VI/2008 tentang Komponen dan Besarnya 

Biaya Penempatan Calon BMI yang akan bekerja di Hong Kong yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Binapenta juga menjadi salah satu bukti 

kebijakan pemerintah yang terkesan tidak transparan dan jauh dari 

perspektif perlindungan buruh migran. Lebih jauh lagi, SK ini semakin 

membuktikan bahwa paradigma pemerintah lebih memandang buruh 

migran sebagai komoditas perdagangan dari pada sebagai warga 

negara, tenaga kerja serta manusia yang mempunyai hak-hak yang 

harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Pernyataan ini didukung 

oleh analisa seperti : 

a. Komponen di dalamnya sangat tidak rasional dan akan semakin 

membebani buruh migran perempuan. Terlihat dari drastisnya 

kenaikan biaya tidak tetap yang mencakup biaya pelatihan (Rp. 
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6.790.000,-); biaya Peralatan dan Praktek (Rp 4.410.000,-); biaya 

Uji Kompetensi (Rp. 110.000,-); serta biaya Jasa Perusahaan (Rp. 

3.740.000,-).  

b. SK ini secara terang-terangan memberi peluang terjadinya 

praktek-pratek trafficking melalui modus biaya penempatan 

buruh migran keluar negeri dengan melakukan pemaksaan buruh 

migran mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dengan tidak 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi buruh migran, 

sehingga buruh migran rentan akan menjadi korban penipuan dan 

terjebak dalam lilitan utang, pemalsuan, penyalahgunaan 

kekuasaan. Artinya SK ini bertentangan dengan semangat UU No. 

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO). Apabila SK tersebut terus 

diberlakukan,  maka negara dapat dinilai sebagai pelaku 

trafficking (Pasal 1 ayat 1 – 15) 

c. Dari sisi proses  penetapan SK tersebut, buruh migrant atau 

organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap buruh migran 

TIDAK PERNAH dilibatkan secara memadai.  

 

Timbulnya kebijakan-kebijakan yang membuka peluang terhadap 

pelanggaran hak-hak BMI disebabkan karena pemerintah belum 

mempunyai political will untuk meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 

tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya dan berbagai Konvensi ILO terkait Perlindungan Buruh 

Migran sebagai referensi legal tentang prinsip-prinsip pokok 

mengenai pengakuan dan perlindungan hak buruh migran. 

  

Oleh karena itu, kami jaringan dari elemen Buruh Migran, dan 

organisasi Masyarakat Sipil Pemerhati  Buruh Migran mendesak 

pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan-tindakan 

konkret untuk perlindungan Buruh Migran Indonesia melalui: 
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1. Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan Konvensi ILO terkait 

perlindungan Buruh Migran untuk menunjukkan keseriusan 

pemerintah dalam menyediakan sistem perlindungan bagi Buruh 

Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya. 

2. Amandemen UU No. 39 Tahun 2004 karena lebih berperspektif 

bisnis daripada perlindungan sehingga tidak akan menyelesaikan 

kompleksitas permasalahan Buruh Migran Indonesia. 

3. Penghentian segala bentuk praktek pungutan dan beban 

administrasi yang memberatkan buruh migran sejak proses 

keberangkatan hingga kepulangan. 

4. Keterlibatan Buruh Migran dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam 

setiap perumusan kebijakan terkait Buruh Migran 

 

Jakarta, 21 April 2009 

 

Masyarakat Sipil dan Pemerhati Buruh Migran Indonesia 

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan 

Jabotabek, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Jakarta, LBH 

Jakarta, Migrant CARE, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 

Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran 

Cianjur (SBMC), TURC. 

 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

Jakarta, 21 Juni 2009 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Jangan Halangi Hak Kerja Buruh Migran Indonesia (BMI),  

Menghentikan sementara Pengiriman BMI (Moratorium) Bukanlah 

Solusi! 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran 

terbesar di dunia (IOM, 2005). Saat ini terdapat sekitar enam juta BMI 

di luar negeri. Pada tahun 2008, BMI menyumbang devisa sebesar 

82,4 Trilyun Rupiah dalam bentuk remitansi mereka (Bank Indonesia, 

2008). Data resmi pemerintah tahun 2008  memperlihatkan jumlah 

BMI yang ditempatkan ke luar negeri mencapai 900.129 orang. Dari 

data tersebut, BMI di Malaysia jumlahnya mencapai 125.337 orang 

dan merupakan jumlah tertinggi untuk penempatan BMI di kawasan 

Asia Pasifik yang jumlah totalnya mencapai 183.864 orang. 

Diperkirakan 60 persen BMI di Malaysia bekerja sebagai Pekerja 

Rumah Tangga (PRT), buruh perkebunan dan buruh konstruksi. 

Jumlah BMI di Malaysia diperkirakan jauh lebih banyak dari data yang 

dilaporkan pemerintah karena banyak dari mereka yang bekerja tanpa 

dokumen resmi dan tidak terdata oleh pemerintah.  

 

Menyikapi terkuaknya kekerasan yang menimpa BMI di Malaysia yang 

diliput beberapa media massa, pemerintah mengambil tindakan untuk 

menghentikan sementara pengiriman BMI (moratorium) ke Malaysia. 

Moratorium didasarkan pada asumsi bahwa pelanggaran hak asasi 

BMI di Malaysia disebabkan oleh minimnya penghargaan terhadap 

pekerja asing di Malaysia. Sehingga pemerintah Indonesia merasa 

perlu untuk menghentikan sementara pengiriman BMI ke Malaysia, 

hingga adanya perbaikan proses penempatan. Tindakan moratorium 
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dianggap sebagai tindakan yang akan melindungi BMI yang bekerja di 

sektor Informal di Malaysia. 

 

2. Bermigrasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Berkaitan dengan rencana moratorium dan cara pandang serta asumsi 

pemerintah yang melandasi rencana tersebut kami berpendapat: 

1. Bermigrasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. 

Moratorium justru melanggar HAM buruh migran karena 

menghalangi buruh migran untuk bermigrasi. 

2. Migrasi BMI ke Malaysia harus dilihat dalam konteks sosial dan 

hak asasi manusia. Umumnya migrasi dilakukan akibat situasi 

kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia. Tingginya angka PHK 

dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat rakyat Indonesia 

memutuskan untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja, 

mendapat uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Moratorium justru menghalangi hak rakyat Indonesia untuk 

menggunakan haknya untuk bekerja dan bermigrasi, di saat yang 

bersamaan negara tidak mampu memberikan jalan keluar atas 

persoalan kemiskinan. 

3. Moratorium mengancam sumber pendapatan buruh migran 

perempuan dan keluarganya. Mayoritas BMI di Malaysia, 

khususnya di sektor PRT adalah perempuan. Kebijakan 

moratorium di saat maraknya PHK dan sulitnya lapangan kerja di 

dalam negeri menyebabkan perempuan Indonesia yang hendak 

berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai PRT terperangkap 

pada situasi pemiskinan dan hilang akses dan kontrolnya untuk 

menopang beban hidupnya dan keluarganya. 

4. Beberapa pelanggaran HAM yang dialami BMI di Malaysia justru 

seringkali disebabkan oleh sikap abai pemerintah Indonesia 

sendiri yang tidak responsif terhadap kebutuhan BMI. Harus 

diakui bahwa lemahnya kebijakan nasional dan sikap pemerintah 

yang tidak mempunyai komitmen kuat untuk melindungi BMI, 
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berkontribusi terhadap perilaku buruk pihak pemerintah dan 

majikan di Malaysia terhadap BMI.   

5. UU No. 39 Tahun 2004 menempatkan buruh migran sebagai 

komoditas bisnis, karena hanya mengatur ”tata niaga” 

pengiriman buruh migran tanpa perlindungan. Selain itu, dalam 

MoU antara Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia 

sendiri menyetujui agar paspor buruh migran Indonesia dipegang 

oleh majikan yang membuat buruh migran Indonsia terisolasi di 

rumah majikan. 

6. Jika dibandingkan dengan PRT migran Filipina di Malaysia, dapat 

terlihat bahwa tingginya perlindungan buruh migran juga 

ditentukan oleh komitmen pemerintah asal untuk melindungi 

buruh  migrannya di negara tujuan. PRT migran Filipina di 

Malaysia, memiliki hari libur dan upah relatif lebih tinggi, karena 

sistem hukum nasionalnya pun melindungi PRT di Filipina. 

7. Moratorium merupakan tindakan reaktif pemerintah, yang 

parsial dan tidak menyentuh akar persoalan pelanggaran HAM 

terhadap buruh migran Indonesia. Moratorium justru akan 

semakin meningkatkan arus migrasi buruh Indonesia ke 

Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi. Hal ini justru akan 

semakin mempersulit upaya perlindungan buruh migran karena 

keberadaan buruh migran yang tidak terdeteksi dan rentan 

kriminalisasi. 

 

3. Tuntutan Politik 

Maka dari itu kami menyatakan: Menolak penghentian sementara 

(moratorium) pengiriman BMI  ke Malaysia karena melanggar hak 

atas kerja Warga Negara Indonesia.  Moratorium merupakan bentuk 

pelarian pemerintah dari tanggung jawabnya untuk memberikan 

kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 

1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir 
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dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

(Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-

anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1).  

 

Jika pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen terhadap 

perlindungan BMI, maka kami mendesak pemerintah  Indonesia 

untuk: 

1. Segera membenahi sistem perlindungan BMI, menyediakan 

lapangan kerja dan mencegah PHK.  

2. Segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 mengenai 

perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan anggota 

Keluarganya. Konvensi menyediakan rangkaian aturan untuk 

menjadi standar perlindungan pekerja migran. Konvensi 

mengatur keseluruhan tahap migrasi persiapan untuk migrasi, 

pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan 

yang dibayar di dalam negara tempat bekerja, dan juga 

kembalinya ke negara asal atau negara tempatnya bertempat 

tinggal. Ratifikasi konvensi juga akan meningkatkan posisi tawar 

politik Indonesia terhadap Negara penerima sehingga Indonesia 

lebih ‘didengar’ ketika menuntut Negara penerima melindungi 

BMI. Apalagi pemerintah sudah menjanjikan untuk meratifikasi 

konvensi tersebut sebagaimana dimuat dalam RAN HAM pertama 

(1998-2003) dan RAN HAM kedua (2004-2009). Adapun 

amandemen UU No. 39 Tahun 2004 seharusnya mengacu kepada 

Konvensi Migran 1990 yang menetapkan standar Internasional 

yang menyeluruh untuk perlindungan hak buruh migran dan 

keluarganya.  

3. Menggunakan instrumen HAM yang sudah ada  pada tingkat 

ASEAN (antara lain Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan Hak 

Buruh Migran). Karena Indonesia dan Malaysia adalah anggota 
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ASEAN, implementasi instrumen HAM ASEAN harus 

dimaksimalkan untuk perlindungan BMI di Malaysia.  

4. Memaksimalkan fungsi dan peran perwakilan Indonesia di 

Malaysia dan  negara-negara lain tempat BMI bekerja, termasuk 

menyediakan alokasi sumber dana dan sumberdaya manusia. 

5. Mengembangkan politik luar negeri yang lebih bermartabat, 

mengedepankan pemenuhan HAM untuk semua WNI khususnya 

BMI, bukan politik luar negeri yang mementingkan kebutuhan 

pasar.     

 

Demikian pernyataan ini kami buat demi adanya pandangan yang 

berimbang mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. 

Terimakasih. 

 

Jakarta, 21 Juni 2009 

Hormat Kami, 
 

Tim Advokasi Ratifikasi Konvensi Migran 1990 

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Ardanary Institut, Gerakan 

Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Rights 

Working Group (HRWG), Institute for National and Democratic Studies 

(INDIES), IWORK,  LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta,  Komisi Keadilan Perdamaian 

dan Pastoral Migran Perantau-KWI, Peduli Buruh Migran,  Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), 

Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), Kelompok Perempuan untuk 

Keadilan Buruh (KPKB), Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan 

Komunitas Jabotabek, Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, Yayasan Genta 

Surabaya  

 
Kontak Person:  

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

Resta Hutabarat 
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Jakarta, 1 Desember 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Refleksi Hari Aids Sedunia 2009: 

Pemerintah Belum Ratifikasi Konvensi Migran 1990, 

Buruh Migran Indonesia (BMI) semakin Rentan HIV dan AIDS 

 

Kerentanan BMI terhadap HIV dan AIDS 

BMI rentan terhadap penularan HIV dan AIDS di setiap proses migrasi 

yaitu sejak sebelum berangkat, di tempat kerja, hingga kepulangan. 

Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai 

HIV/AIDS dan rentannya BMI terhadap kekerasan seksual serta 

perkosaan.  Situasi ini merupakan implikasi dari belum diratifikasinya 

Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak Buruh Migran dan 

Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990). 

 

Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur 

memaparkan bahwa  per Juli 2009, sudah 199 orang meninggal akibat 

HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah mantan BMI adalah 15 

persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari kelompok lainnya seperti 

pekerja seks 14%, ibu rumah tangga 12%, swasta 10%, tukang ojek 

6%, petani 5%, PNS/Guru 5%, serta kelompok lainya (pelajar, sopir, 

mahasiswa dan TNI (sumber: http://nasional.vivanews.com, 7 Juli 

2009). Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) 

RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 

227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI 

(sumber: http://www.surya.co.id/, 11 Oktober 2009). 

 

PRT migran bekerja dalam kondisi  tertutup aksesnya dari lingkungan 

luar karena ia bekerja di dalam rumah. Selain kurangnya akses 

terhadap informasi mengenai kesehatan (termasuk HIV/AIDS), kondisi 

tersebut rentan terhadap berbagai bentuk eksplotasi (termasuk 

kekerasan seksual) dari majikan atau keluarga majikan. Selain itu, 
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banyak BMI yang menjadi korban traffiking yang dipaksa bekerja di 

Industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seksual.Hasil riset SP pada 

2006 menggambarkan  situasi kerentanan BMI di bawah  ini : 
Sebelum 

keberangkatan  

(Pre-Departure) 

 

Selama bekerja di negara tujuan (Post-Arrival) 

 

Kepulangan ke 

kampung halaman 

(Reintegration) 

1. Menjalani tes 

kesehatan yang 

tidak memenuhi 

standar. Tes HIV 

tanpa 3 C (consent, 

conseling, dan 

confidentiality) 

2. Dibujuk rayu 

untuk berhubungan 

seksual berisiko. 

 

3. Rentan 

perkosaan  

 

 

4. Melakukan 

hubungan seksual 

berisiko atas dasar 

suka sama suka. 

 

1. Melakukan perawatan kesehatan 

menggunakan jarum suntik tidak steril. 

 

2. Diperkosa majikan, jaringan calo. 

 

 

3. Dilecehkan secara seksual oleh majikan. 

 

4. Dilecehkan secara seksual, termasuk 

perkosaan oleh sesama buruh migran dari 

negara asal atau dari negara lain.  

 

5. Diperdagangkan atau menjadi korban 

trafficking, terutama sebagai pekerja seks 

komersial. 

 

6. Hubungan seksual beresiko (baik dipaksa atau 

suka sama suka).  

1. Rentan perkosaan 

(bandara, angkutan 

umum, perjalanan 

dll). 

 

 

2. Hubungan seksual 

beresiko dengan 

pacar (baik dipaksa 

atau suka sama 

suka).  

 

 

Sumber: Penelitian SP dan ILO  tentang Buruh MigranPerempuan di Jawa Timur, 2006 

 

Hari AIDS Sedunia 2009: Momentum untuk Penegakan Hak BMI 

Data resmi pemerintah pada 2008  memperlihatkan jumlah BMI 

mencapai 900.129 orang dan hampir 80% dari mereka  perempuan. 

Kontribusi Devisa Negara dari remitansi BMI pada 2008 mencapat 

82,4 Trilyun Rupiah (Bank Indonesia, 2008). Pada 2009 jumlahnya 

diperkirakan 100 trilyun rupiah.  

 

Momentum Hari AIDS Sedunia 2009 bertepatan dengan masa-masa 

awal periode kabinet dan DPR baru periode 2009-2014. Saat yang 

tepat bagi pemerintah untuk menunjukan keberaniannya  mengatasi 

kerentanan BMI terhadap HIV dan AIDS dengan menyediakan  
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perlindungan memadai bagi BMI.  Konvensi Migran 1990 menciptakan 

standar minimum perlindungan buruh migran dan anggota 

keluarganya yang bersifat universal dan diketahui masyarakat 

internasional, antara lain:  
• Melindungi buruh migran dan anggota keluarga di semua tahapan migrasi (persiapan 

bermigrasi, keberangkatan, transit, dan kepulangan ke Negara asal dan kampung halaman).  

• Melindungi dari kondisi hidup dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, sasaran penyiksaan 

atau tindakan kejam, perlakuan yang menurunkan martabat; sasaran perbudakan, kerja 

paksa, kekerasan fisik, kekerasan seksual serta berbagai  perlakuan buruk .  

• Menjamin untuk menikmati perlakuan yang sama dengan  yang diberikan kepada penduduk 

di Negara tempat kerja, terkait dengan upah dan kondisi lain dari pekerjaan, akses 

pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. 

• Menjamin akses   informasi terkait dengan hak mereka, kesamaan di muka hukum,  dan 

mendapat pelayanan hukum. 

 

Rekomendasi 

Sebagai refleksi Hari AIDS Sedunia tahun ini, Solidaritas Perempuan  

mengusulkan kepada Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) untuk: 

1. Segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990.  

2. Menghapuskan  praktik   tes HIV mandatory terhadap BMI. 

3. Penuhi hak BMI terhadap hak atas kesehatannya (akses terhadap 

pencegahan dan perawatan), mencakup:  

• Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran BMI mengenai migrasi dan HIV/AIDS. 

• Menyediakan layanan perawatan dan dukungan bagi BMI 

yang mengalami resiko kesehatan, termasuk  terinfeksi HIV. 

 

Jakarta, 1 Desember 2009 

 

RismaUmar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 15 Desember 2009 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Kebersamaan untuk Perlindungan Hak TKI/BMI 

 

Pendahuluan 

Hingga menjelang 18 Desember 2009, yang bertepatan dengan Hari 

Buruh Migran Internasional, situasi pelanggaran hak buruh migran 

Indonesia (BMI) terus berlangsung. Kasus kekerasan, diskriminasi dan 

eksploitasi terhadap mereka semakin marak terjadi. Sebelum 

berangkat, calon buruh migran mengalami penipuan, jeratan utang, 

perkosaan, menjadi korban trafiking, tidak mendapat informasi yang 

cukup, penyekapan/ pengisolasian, menjalani tes HIV tanpa konseling 

dan kontrak kerja yang tidak sesuai. Di tempat kerja,  buruh migran 

mengalami  tindakan kekerasan (fisik maupun seksual), pemotongan 

gaji illegal, pemutusan kontrak secara sepihak, pembatasan masa 

tinggal di negeri penerima, eksploitasi, penahanan passport oleh 

majikan, larangan  berkomunikasi dan berorganisasi, gaji tidak 

dibayar, tidak mendapat hari libur, melakukan dua  pekerjaan atau 

lebih dan bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Pada proses 

kepulangan, mereka mengalami eksploitasi, kekerasan dan pungutan 

liar di Terminal kedatangan TKI di Bandara Soekarno Hatta dan selama 

di perjalanan pulang ke kampung halaman. Buruh migran pekerja 

rumah tangga (PRT) sangat rentan terhadap pelecehan seksual, 

perkosaan, upah tidak dibayar atau dibawah standar, kekerasan 

verbal dan fisik dan lain-lain. 

 

Refleksi Kebijakan yang lemah 

Indonesia belum mempunyai kebijakan yang berbasis pada 

perlindungan hak BMI. Artinya, Sistem migrasi buruh Indonesia tidak 

mempunyai standar perlindungan. Berbagai kebijakan yang ada 

seperti UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 
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Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN),  

peraturan biaya penempatan, terminal khusus TKI dan lain-lain justru 

memperburuk kehidupan BMI dan anggota keluarganya. 

 

BMI juga terus berada dalam kemiskinan walaupun mereka telah 

bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Banyak BMI yang sepulang dari 

luar negeri, justru dililit utang karena saat hendak bekerja ke luar 

negeri mereka meminjam uang untuk biaya pemberangkatan.  

 

Menghadapi situasi tersebut berbagai organisasi buruh migran, 

masyarakat sipil, Komnas Perempuan dan Komnas HAM menyambut 

peringatan Hari Buruh Migran Internasional 2009 sebagai momentum 

untuk menguatkan konsolidasi dalam mewujudkan perlindungan hak 

BMI dan anggota keluarganya. Serangkaian kegiatan dilakukan di 

berbagai lokasi di Jakarta  sejak 15 Desember hingga 22 Desember 

2009 sebagai ajang refleksi, diskusi, dialog, kampanye dan aksi yang 

intinya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan BMI dan anggota 

keluarganya. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan situasi tersebut, kami buruh migrant, masyarakat sipil 

dan pemerhati buruh migrant Indonesia menyerukan: 

1. Pemerintah segera menyediakan standar perlindungan hak 

TKI/BMI dan anggota Keluarganya antara lain dengan segera 

meratifikasi Konvensi Migran 1990, segera mewujudkan 

payung hukum bagi PRT,  membubarkan terminal khusus 

TKI/BMI di Bandara Soekarno Hatta dan menghentikan 

komodifikasi TKI/BMI, menghentikan praktek biaya tinggi bagi 

TKI/BMI (Overcharging), menghentikan perampasan upah, 

kerja dan tanah rakyat. 
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2. Seluruh elemen masyarakat untuk berkonsolidasi dalam 

memantau dan mendorong pemerintah agar memberi 

perlindungan Hak-hak TKI/BMI dan anggota Keluarganya. 

Jakarta, 15 Desember 2009 

 

 

 

Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARAK’90),  

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), Institute for Ecosoc Rights dan  Front 

Perjuangan Rakyat (FPR) 

 

Anggota ARRAK ’90: 

 

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Ardanary Institut, CWGI, 

Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), 

Human Rights Working Group (HRWG), Institute for National and 

Democratic Studies (INDIES), IWORK, KOHATI, Jala PRT, LBH Apik 

Jakarta, LBH Jakarta,  Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral 

Migran Perantau-KWI, PBHI, Migrant Care, Peduli Buruh Migran,  

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran 

Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), 

Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB), Solidaritas 

Perempuan, Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek, 

Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, Yayasan Genta Surabaya, Trade 

Union Rights Center (TURC) 

 

 

 

Kontak Person:  

Thaufiek Zulbahary (zulbahary@solidaritasperempuan.org),  

Retno Dewi 
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Jakarta, 21 April 2010 

Pernyataan Sikap Bersama 

ARRAK 90 (Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990) 

 

Refleksi Peringatan Hari Kartini 2010: 

 Berikan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran  

 

I. Pendahuluan  

Setiap tanggal 21 April di Indonesia biasanya diperingati sebagai Hari 

Kartini yang menjadi simbol kebangkitan perempuan Indonesia dari 

penindasan. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini buruh migran 

Indonesia dimana 76% dari mereka adalah perempuan, terus 

mengalami penindasan dan eksploitasi. Hal itu terjadi sejak sebelum 

berangkat, selama di tempat kerja dan saat kepulangan. Situasi ini 

terjadi seiring dengan paradigma komoditifikasi yang terus 

dikembangkan pemerintah dan ketidakseriusan pemerintah dalam 

menyediakan sistem perlindungan bagi buruh migran. 

 

Sepanjang 2009, sebanyak 4444..443388  bbuurruuhh  mmiiggrraann    mmeennggaallaammii  1166  jjeenniiss 

kasus pelanggaran atas hak-haknya. Data  ini hanya mencatat buruh 

migran  yang pulang melalui Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta atau 

Gedung Pendataan Kepulangan TKI. Jumlah sebenarnya jelas lebih 

besar jika ditambah dengan data kasus yang dimiliki oleh NGO 

pemerhati buruh migran  serta kasus-kasus yang belum dilaporkan. 

 

II. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran 

Indonesia 

Berbagai situasi pelanggaran hak BMI antara lain disebabkan karena 

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990. Hal ini 

menyebabkan buruh migran belum mempunyai jaminan perlindungan 

hukum. Nyatanya, UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) tidak cukup melindungi 

BMI.  Padahal Konvensi Migran 1990 telah ditandatangani oleh 
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pemerintah Indonesia pada 22 September 2004. Penandatanganan ini 

seharusnya segera ditindaklanjuti dengan ratifikasi agar standar 

perlindungan hak migran dalam konvensi ini menjadi instrumen 

hukum di tingkat nasional. 

 

Pada program 100 hari Menakertrans Muhaimin Iskandar, memang 

terdapat program ‘Kajian Ratifikasi Konvensi Migran 1990’. Namun 

dalam prosesnya, Kemenakertrans tidak melibatkan buruh migran, 

masyarakat sipil dan sejumlah pakar serta akademisi secara memadai. 

Akhirnya, hasil kajian menjadi tidak berperspektif perlindungan buruh 

migran karena proses kajiannya berjalan bias, tidak obyektif dan tidak 

transparan. 

 

Oleh karena itu, memperingati Hari Kartini 2010, kami ARRAK 90 

mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan konkrit 

untuk membangun standar perlindungan Buruh Migran Indonesia, 

yaitu: 

1. Melakukan langkah legislatif, langkah administratif dan 

langkah diplomatik  untuk melindungi hak-hak buruh migran 

dan keluarganya. 

2. Membuka akses bagi masyarakat sipil dalam memperoleh 

informasi, partisipasi dan transparansi setiap kinerja dan 

langkah-langkah perlindungan hak buruh migran  baik di luar 

negeri maupun di dalam negeri. 

3. Melibatkan masyarakat sipil, kelompok buruh migran dan 

akademisi secara memadai dalam proses pengkajian 

kebijakan terkait buruh migran termasuk pembahasan 

tentang urgensi ratifikasi Konvensi Migran 1990 secara 

obyektif, transparan, dan berperspektif perlindungan buruh 

migran. 
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ARRAK 90 (Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990):  

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Asosiasi Serikat Pekerja 

(ASPEK) Indonesia,  Ardanary Institut, CEDAW Working Group 

Initiative (CWGI), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh 

Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for 

National and Democratic Studies (INDIES), IWORK, KOHATI, Jala PRT,  

LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta,  Komisi Keadilan Perdamaian dan 

Pastoral Migran Perantau-KWI, Migrant Care, Peduli Buruh Migran,  

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran 

Karawang (SBMK),  Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), Koalisi 

Perempuan Indonesia (KPI), Kelompok Perempuan untuk Keadilan 

Buruh (KPKB), Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan 

Komunitas Jabotabek, PBHI, Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, 

 Yayasan Genta Surabaya, Trade Union Rights Center (TURC) 

 

Sekretariat: Kantor HRWG, Jiwasraya Building lt. Dasar Jl. RP. Soeroso 

No. 41, Jakarta. Telp: 021 44727616 

 

 

 

Kontak Person:  

Thaufiek Zulbahary (zulbahary@solidaritasperempuan.org),  

Akbar Tanjung,  

Lily Pujiati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Jakarta, 17 November 2010 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Kasus Sumiati, Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Perempuan 

Yang Berulang: Cermin Negara Tidak Memiliki Sistem Perlindungan 

Yang Komprehensif 

 

15 Nopember 2010, sekali lagi Indonesia terhenyak oleh berita kasus 

penganiayaan buruh migrant perempuan. Kali ini menimpa Buruh 

Migran Perempuan-Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) asal Nusa 

Tenggara Barat, Sumiati Bt. Salan Mustapa. Selama hampir 4 bulan, 

Sumiati harus menerima tindakan tidak manusiawi dari kedua majikan 

perempuannya. Ibu dan anak itu menyiksa Sumiati dan menyebabkan 

luka parah pada sekujur tubuhnya hingga harus menjalani pengobatan 

dan perawatan di RS. King Fahd, Arab Saudi, sejak 8 Nopember 2010. 

 

Kasus Sumiati, bukan kasus penganiayaan pertama yang dialami oleh 

BMP-PRT Indonesia di Negara penempatan. Kasus serupa juga terjadi 

sebelumnya antara lain, menimpa Nirmala Bonat dan Siti Hajar yang 

mengalami penderitaan yang sama di negeri jiran Malaysia, yang 

berujung pada kebijakan Moratorium dari pemerintah RI. Terdapat 

persamaan dari ketiga kasus ini yaitu munculnya perhatian publik luas 

dan respon cepat dari pemerintah RI karena pemberitaan media 

padahal kasus-kasus sejenis juga menimpa pada banyak BMP-PRT kita 

di Negara penempatan, termasuk Timur Tengah. 

 

Sepanjang tahun Januari-November 2010, Solidaritas Perempuan 

menanangani 37 kasus pelanggaran HAM terhadap BMP. Jumlah 

tersebut baru yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Banyak 

kasus lainnya yang menimpa banyak Buruh Migran yang tidak 

terjangkau oleh media. Masih menurut catatan penanganan kasus 

Solidaritas Perempuan, pengaduan kasus-kasus kekerasan dan 
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pelanggaran hak asasi BMP-PRT paling banyak datang dari Arab Saudi 

lalu menyusul Malaysia. 

 

Sayangnya, besarnya angka BMP-PRT yang menjadi korban 

berbanding terbalik dengan angka kasus yang mampu diselesaikan 

pemerintah. Hal ini menunjukkan minimnya upaya pemerintah RI 

terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut. Bentuk penyelesaian 

perselisihan antara BMP-PRT/keluarga dan pihak perekrut/majikan 

lebih banyak ditempuh melalui jalur damai atau kekeluargaan. Alih 

alih untuk menjaga nama baik dan hubungan diplomatik yang telah 

terjalin baik antara pemerintah RI-Arab Saudi, justru menjadi kendala 

beberapa kasus kematian BMP-PRT yang ditangani Solidaritas 

Perempuan, sehingga kasus-kasus itu tidak tertangani dengan 

maksimal. 

 

Diplomasi ‘All Out’, Perlu sistem perlindungan ‘All Out’ 

Seperti yang dilansir oleh berbagai media, kasus yang dialami oleh 

Sumiati ditanggapi oleh  Presiden SBY dengan memerintahkan 

Menteri Luar negeri untuk berdiplomasi secara “all out.”  Namun, 

kasus Sumiati dan BMP lainnya, tidak bisa hanya ditanggapi dengan 

penyikapan yang sifatnya reaksioner ala pemadam kebakaran. 

Pemerintah tidak akan bisa benar-benar ‘all out’, tanpa adanya sistem 

perlindungan yang menyeluruh bagi BMP.  Tidak adanya ketentuan 

mengenai mekanisme khusus atau langkah-langkah pemberian 

bantuan hukum terhadap buruh migran Indonesia dalam UU No. 

39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar 

Negeri (PPTKILN) menjadi bukti buruknya sistem perlindungan yang 

diatur dalam UU tersebut. Upaya penanganan kasus yang dilakukan 

pemerintah RI terhadap kasus-kasus yang mencuat selama ini masih 

bersifat kuratif tanpa pernah terlebih dahulu membangun mekanisme 

perlindungan dan bantuan hukum sebagai upaya preventif. Selain itu, 

lemahnya diplomasi dan posisi politik pemerintah RI dengan Negara-

negara penempatan semakin menambah kerentanan BMP-PRT 
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terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi lainnya. Butuh 

keseriusan dan tindakan nyata dari pemerintah RI dalam menyediakan 

system perlindungan yang menyeluruh untuk menjamin pemenuhan 

hak asasi BMP-PRT di semua proses penempatan. Karena itu 

pemerintah wajib meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai payung 

hukum perlindungan Buruh Migran yang komprehensif. 

 

Setelah Sumati, kita tidak ingin mendengar kasus-kasus kekerasan dan 

pelanggaran hak asasi manusia kembali menimpa BMP-PRT di luar 

negeri. Sudah saatnya pemerintah RI tidak berdiam diri dan tidak lagi 

menyerahkan hidup BMP-PRT/keluarganya pada nasib baik atau 

buruk.  

 

Tuntutan Solidaritas Perempuan 

Atas terjadinya kasus penganiayaan terhadap Sumiati dan situasi 

kerentanan terhadap BMP-PRT lainnya, maka Solidaritas Perempuan 

dengan tegas menuntut:  

1. Pemerintah segera membentuk Tim Pengacara/Bantuan Hukum 

untuk mendampingi Sumiati selama proses hukum terhadap 

pelaku berjalan dan memastikan semua hak Sumiati terpenuhi 

termasuk jaminan mendapat pengobatan dan perawatan di Arab 

Saudi.  

2. Pemerintah secepatnya membuat Memorandum of 

Understanding antara RI-Arab Saudi dengan menjamin hak-hak 

buruh migran, diantaranya mendapat persamaan hak di depan 

hukum agar dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap 

agen/majikan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan 

bantuan hukum secara maksimal. 

3. Pemerintah RI dan DPR RI mempercepat pembahasan Revisi UU 

No. 39/2004 (UUPTKILN) yang mengacu pada prinsip-prinsip 

perlindungan dan pendekatan hak asasi sebagaimana yang 

terkandung dalam Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak 
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Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi 

Migran 1990).  

4. Pemerintah RI segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai 

upaya menyediakan standar perlindungan hak BMP yang 

komperhensip dan meningkatkan posisi tawar RI dengan negara 

tujuan buruh migran,termasuk Arab Saudi.  

 

Jakarta, 17 November 2010 

 

Wardarina 

Koordinator Program 

Badan Eksekutif Nasional-Solidaritas Perempuan 

 

 

 

 

 

Jakarta, 20 Oktober 2010 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Mengkritisi Setahun Pemerintahan SBY-Boediono: 

  

Pemerintahan SBY - Boediono Gagal Lindungi Hak Buruh Migran 

Perempuan 

 

SBY-Boediono telah mengabaikan pemajuan dan perlindungan HAM 

buruh migran dan keluarganya.  Solidaritas Perempuan (SP) prihatin 

terhadap kinerja pemerintahan SBY–Budiono karena belum 

menunjukan adanya kemauan politik melindungi hak buruh migran 

perempuan Indonesia. SP menggugat tanggungjawab pemerintahan 

SBY-Budiono untuk memperlakukan buruh migrant perempuan 

sebagai manusia dan tidak menjadikannya sebagai komoditas pasar.  
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Pemerintahan SBY-Boediono seharusnya berefleksi bahwa kasus- 

kasus pelanggaran hak buruh migran yang dialami oleh Warga Negara 

Indonesia, disebabkan karena kegagalan pemerintah  meratifikasi 

Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan Buruh Migran dan 

Keluarganya (Konvensi Migran 1990). Padahal pada pemerintahan 

Megawati Soekarnoputri, konvensi ini telah ditandatangani pada 

tahun 2004. Jika SBY-Boediono mempunyai komitmen politk terhadap 

kondisi warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migrant, maka 

seharusnya SBY-Boediono meratifikasi agar standar perlindungan hak 

buruh migrant yang terdapat dalam konvensi tersebut menjadi 

instrumen hukum Indonesia sehingga buruh migran dan keluarganya 

dijamin haknya oleh Negara. 

 

SP berpandangan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah saat ini 

untuk tidak melindungi Hak buruh migrant dan keluarganya. Karena 

selain setiap warga Negara mempunya hak untuk mendapatkan 

perlindungan, pemerintah Indonesia pun sebelumnya telah 

menyatakan komitmennya dalam berbagai forum dan program kerja 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM).  Ratifikasi 

Konvensi Migran 1990 telah menjadi agenda RAN HAM 2004-2009, 

bahkan telah diagendakan sejak RAN HAM 1998-2003. Sebagai negara 

yang telah meratifikasi CEDAW, pada Sidang Komite CEDAW 2007, 

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk meratifikasi 

Konvensi Migran 1990 pada tahun 2009. Selain itu, berbagai 

mekanisme HAM PBB  telah merekomendasikan Pemerintah 

Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990. Rekomendasi 

tersebut disampaikan oleh  Pelapor Khusus PBB untuk Hak Migran, 

Komite CEDAW dalam Concluding Comment atas laporan ke-4 dan ke-

5 Indonesia (2007) dan Rekomendasi Umum No. 26 mengenai Buruh 

Migran Perempuan (2008), Komite Menentang Penyiksaan (CAT) 

dalam Concluding Observations atas laporan ke-2 Indonesia (2008), 

serta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) dalam 

Concluding Observations atas laporan awal Indonesia (2007).  
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Program 100 hari Menakertrans Muhaimin Iskandar yang mengkaji 

‘Ratifikasi Konvensi Migran 1990’ tidak melibatkan pemangku 

kepentingan utama yaitu buruh migran dan keluarganya serta 

masyarakat sipil, pakar dan akademisi.  SP prihatin karena  pandangan 

para pemangku kepentingan utama tersebut tidak terakomodir 

sehingga hasil kajian Kemenakertrans mengenai pentingnya ratifikasi 

Konvensi Migran 1990 justru menganggap bahwa ratifikasi belum  

perlu dilakukan.  Artinya proses dan hasil kajian Kemenakertrans 

tersebut sama sekali tidak berperspektif perlindungan buruh migran 

dan keluarganya.  Ini menunjukan bahwa kepentingan warga Negara 

tidak menjadi prioritas dalam pengkajian kebijakan perlindungan hak 

buruh migran. 

 

Hal lain yang menunjukan tidak berpihaknya SBY-Boediono kepada 

buruh migran perempuan adalah ketidakseriusannya dalam 

pembahasan MoU RI dan Malaysia mengenai Perekrutan dan 

Penempatan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (BM PRT) 

Indonesia di Malaysia. Proses pembahasan revisi MoU tersebut 

berlangsung berlarut-larut dan tertutup, bahkan disertai dengan 

keluarnya kebijakan moratorium (penghentian sementara) 

penempatan BMP PRT ke Malaysia.  Ini menunjukan bahwa lagi-lagi 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak 

menyelesaikan akar masalah, bahkan menimbulkan masalah baru.  

Moratorium pengiriman BM PRT migran ke Malaysia justru 

membatasi hak perempuan untuk bekerja ke luar negeri.  Selain 

menimbulkan diskriminasi atas jender, pemerintah juga telah 

melanggar hak atas kerja warga Negara. 

 

Mengingat kedaulatan buruh migran perempuan atas haknya  sebagai 

warga Negara, sebagai buruh, maupun sebagai perempuan,  serta 

mengingat mandat pengelolaan negara ini yang dipegang oleh 

pemerintahan SBY-Boediono melalui pemilu 2009 untuk melindungi  



 
 

31 
 

dan mensejahterakan rakyatnya, maka, Solidaritas Perempuan 

mendesak SBY-Boediono untuk: 

1. Meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-

Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi 

Migran 1990) untuk menunjukkan keseriusan  pemerintah 

dalam menyediakan sistem perlindungan Buruh Migran 

Indonesia dan Anggota Keluarganya. 

2. Mempercepat pembahasan MoU RI-Malaysia mengenai Buruh 

Migran PRT Indonesia dengan tetap memperjuangkan standar 

hak-hak BMP PRT Indonesia termasuk standar gaji yang jelas 

dan tidak dilepaskan pada mekanisme pasar.  

3. Mencabut moratorium pengiriman BMP PRT ke Malaysia, 

karena kebijakan tersebut sangat  diskriminatif dan 

membatasi hak kebebasan bergerak dan  hak buruh migran 

perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.Melibatkan buruh 

migran dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai 

perumusan kebijakan terkait Buruh Migran dan keluarganya. 

  

Jakarta, 20 Oktober 2010 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

  

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary (zulbahary@solidaritasperempuan.org) 

Aliza Yuliana (aliza@solidaritasperempuan.org) 
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18 Desember 2010 

Surat Terbuka Solidaritas Perempuan 

 

Surat Terbuka dari Solidaritas Perempuan 

 

Kepada Yth. 

Abdulrahman Mohammed Amen A.AL-KHAYYAT  

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia 

Jl. M.T. Haryono Kav. 27, Cawang Atas, Jakarta 13630, Indonesia  

Telp: 6221-801 1533, 801 1534, 801 1535  

Fax: (62-21) 801 1527, 800 5221 

 

Dengan hormat, 

Sebagai refleksi kami memperingati Hari Migrant Internasional 2010, 

kami, Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights) 

menulis surat ini untuk menyampaikan pandangan kami terkait 

perlindungan buruh migrant Indonesia, khususnya buruh migran 

perempuan yang bekerja di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi 

pemerintah Indonesia, saat ini terdapat 1.000.000 (satu juta) orang 

BMI. Data resmi pemerintah RI menunjukan BMI yang mengalami 

kekerasan di Arab Saudi berjumlah 23.772 orang BMI atau 53,50% 

dari seluruh kasus pelanggaran TKI di seluruh Negara tujuan yaitu 

44.438 kasus (data kedatangan TKI di GPK TKI Selapajang, Tangerang- 

Indonesia (2009) 

 

Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah tanggung jawab 

pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas  Kasus Sumiati Binti Salan 

Mustapa, buruh migran Indonesia yang mengalami penyiksaan dari 

majikannya sehingga menyebabkan luka parah pada sekujur tubuhnya 

dan harus menjalani pengobatan dan perawatan di RS. King Fahad, 

Arab Saudi sejak 8 November 2010. Sumiati bukan satu-satunya buruh 

migrant perempuan yang mengalami kekerasaan dan penganiayaan. 

Saat ini, Solidaritas Perempuan juga menangani proses hukum 2 kasus 
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kematian BMP di Arab Saudi, yaitu Tar asal Subang (Jawa Barat) dan 

Has asal Karawang  (Jawa Barat). 

 

Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, selain menjadi 

tanggung jawab Negara asal, tentunya menjadi kewajiban  Arab Saudi 

sebagai Negara tujuan buruh migran. Terlebih, Arab Saudi juga telah 

menyetujui 5 (lima) perjanjian HAM internasional yang menetapkan 

bahwa Negara harus menghapus diskriminasi ras dan gender, 

melindungi hak anak, melarang penyiksaan, dan mencegah serta 

menghukum pelaku perdagangan manusia, antara lain: 

1. CEDAW, diratifikasi oleh Arab Saudi pada tanggal 7 September 

2000;  

2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Rasial (ICERD), diadopsi 21 Desember 1965, G.A. Res. 

2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. 

A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, diberlakukan sejak 4 Januari 

1969, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 23 Oktober 

1997;  

3. Konvensi Hak Anak (CRC), diadopsi tanggal 20 November 1989, 

G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. 

Doc. A/44/49 (1989), mulai diberlakukan tanggal 2 September 

1990, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 26 Januari 

1996;  

4. Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang 

Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Konvensi 

Melawan Penyiksaan), diadopsi tanggal 10 Desember 1984, G.A. 

res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. 

A/39/51 (1984), mulai dilaksanakan tanggal 26 Juni 987, 

ditandatangani Arab Saudi tanggal 23 September 1997; dan  

5. Protokol untuk Mencegah, Menghambat, dan Menghukum 

Perdagangan Manusia, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, 

Tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan 

Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Trafiking), G.A. 
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Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. 

Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), dilaksanakan tanggal 5 Desember 

2003, ditandatangani Arab Saudi tanggal 20 Juli 2007 (Human 

Rights Watch ). 

 

Dengan demikian, Arab Saudi bertanggung jawab untuk memastikan 

adanya kebijakan yang mencegah kondisi yang mengarah pada 

perdagangan manusia dan melindungi buruh migran dari perlakuan 

yang diskriminatif dan perlakuan tidak manusiawi. Instrumen 

internasional tersebut harusnya secara otomatis menjadi bagian dari 

hukum domestik dan memiliki status hukum yang sama dengan 

hukum domestik serta dapat langsung digunakan dalam proses di 

pengadilan di Arab Saudi. 

 

Jika mengacu CEDAW, rekomendasi Umum CEDAW No 26 mengenai 

Buruh Migran Perempuan, menjelaskan Negara tujuan bertanggung 

jawab memastikan tidak adanya diskriminasi hak perempuan pekerja 

migran, termasuk dalam masyarakat mereka sendiri. Negara tujuan 

juga bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi hak 

perempuan pekerja migran dan memastikan perempuan pekerja 

migran mampu mendapatkan keadilan ketika hak mereka dilanggar. 

Juga wajib memastikan bahwa perempuan pekerja migran dapat 

memperoleh bantuan hukum dan dapat menghubungi pengadilan dan 

badan/ lembaga yang berwenang atas peraturan yang tugas dan 

fungsinya menegakkan undang-undang tenaga kerja dan penempatan 

tenaga kerja, termasuk lewat bantuan hukum cuma-cuma, 

memberikan tempat penampungan sementara, memberikan fasilitas 

akomodasi yang aman selama sidang pengadilan. 

 

Selain itu Negara tujuan wajib memberikan pelatihan dan peningkatan 

kesadaran bagi perusahaan penempatan tenaga kerja, majikan dan 

pegawai negeri terkait, seperti aparat penegak keadilan pidana, polisi, 
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pihak keimigrasian dan penyedia pelayanan sosial dan perawatan 

kesehatan. 

 

Sudah saatnya pemerintah Arab Saudi tidak berdiam diri mengambil 

langkah konkret dan komprehensif untuk melindungi warga Negara 

asing, termasuk BMI. 

 

Solidaritas Perempuan mendesak Pemerintah Arab Saudi, untuk: 

1. Melindungi seluruh Buruh Migran Indonesia yang berada di 

wilayahnya dari bentuk pelanggaran HAM apapun. 

2. Meratifikasi Konvensi Migran sebagai payung hukum 

Perlindungan Buruh Migran yang Komprehensif. 

3. Membentuk peraturan nasional yang melindungi semua 

pekerja asing berdasarkan prinsip kemanusiaan dan 

perlindungan HAM yang terkandung dalam Konvensi Migran 

1990. 

4. Membangun Memorandum of Understanding dengan 

Indonesia sebagai Negara asal buruh migran dengan 

menjamin hak-hak buruh migran, diantaranya mendapat 

persamaan hak di depan hukum agar dapat mengajukan 

tuntutan hukum terhadap agen/majikan yang melakukan 

pelanggaran dan mendapatkan bantuan hukum secara 

maksimal. 

5. Melakukan Penyidikan dan Proses hukum terhadap Kasus 

Sumiati, dan kasus-kasus buruh migran lainnya hingga tuntas, 

dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. 

6. Membangun sistem pemantauan guna memastikan bahwa 

pelaksana penempatan tenaga kerja dan majikan serta pihak-

pihak terkait menghormati hak semua perempuan pekerja 

migran. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan. Kami percaya bahwa Bapak 

Abdulrahman Mohammed Amen A.AL-KHAYYAT dapat 
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menindaklanjuti surat ini untuk perbaikan situasi buruh migrant 

Indonesia, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. 

Salam Solidaritas, 

Jakarta, 18 Desember 2010 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

Nisaa Yura: nisaa@solidaritasperempuan.org 

 

*Surat terbuka ini mendapatkan 221 dukungan, baik dukungan 

organisasi maupun individu. 
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Jakarta, 10 April 2011 

Pernyataan Bersama 

Task Force ASEAN on Migrant Workers (TFAMW) 

Indonesia's Working Group on ASEAN and Migrant Workers 

(IWGAMW) 

 

Instrumen Asean untuk Perlindungan Buruh Migran yang Mengikat:  

 

Menurut laporan International Organization for Migration (IOM), 

tahun 2010 terdapat 4,473,000 buruh migran di Asia Tenggara dengan 

rincian 2,358,000 orang di Malaysia; 1,967,000 orang di Singapura dan 

148,000 orang di Brunei Darussalam. 

 

Namun demikian, perlindungan, pemajuan dan penanganan buruh 

migran di ASEAN masih jauh dari standar minimum internasional. 

Negosiasi yang telah dilakukan dari tahun 2008 berkenaan dengan 

perumusan Framework Instrumen yang akan mengatur perlindungan 

hak buruh masih berjalan di tempat dan bahkan mengalami 

kebuntuan. Penolakan beberapa Negara di ASEAN untuk menjamin 

perlindungan untuk keluarga buruh migran dan mereka yang tidak 

berdokumen serta karakter legalistik dari instrumen dianggap sebagai 

isu-isu yang menghambat jalannya negosiasi di ASEAN. 

 

Merespon pertemuan ke-empat ASEAN Committee on the 

Implementation ofASEAN Declaration for the Protection and 

Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) di Jakarta pada 

11-12 April 2011, masyarakat sipil regional yang tergabung dalam Task 

Force on ASEAN Migrant Workers (Gugus Tugas untuk Buruh Migran 

ASEAN) atau TFAMW dan Indonesia's Working Group on ASEAN 

Migrant Workers (Kelompok Kerja Indonesia untuk Buruh Migran 

ASEAN) atau IWGAMW mengadakan the 1st
 Civil Society Forum on 

ASEAN Mechanisms related to Migrant Workers (Forum Masyarakat 

Sipil yang Pertama untuk Mekanisme-mekanisme ASEAN yang 
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berhubungan dengan Buruh Migran) di Jakarta dari tanggal 9 sampai 

11 April di Jakarta, Indonesia. 

 

TFAMW dan IWGAMW percaya bahwa Komunitas ASEAN tahun 2015 

tidak akan tercapai tanpa adanya jaminan perlindungan hak azasi 

manusia untuk semua buruh migran dan keluarganya dalam sebuah 

Framework Instrumen yang bersifat mengikat (legally binding) tahun 

ini. Sifat instrumen yang legally binding sangat diperlukan untuk 

menguraikan secara jelas peran, tanggung jawab dan  wewenang dari 

negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan instrumen. Hal ini 

sesuai dengan pasal Pasal (5.2) Piagam ASEAN yang menetapkan 

bahwa "Negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang 

sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini 

secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaaan". 

 

Sebagai sebuah kawasan yang berdaulat ASEAN harus berani 

menyuarakan penegakan norma-norma hak asasi manusia dalam 

instrumen tersebut secara pasti. Wujud kedaulatan negara-negara 

anggota ASEAN akan terlihat jelas ketika mereka telah menjamin dan 

menegakkan norma-norma hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan 

dengan Piagam ASEAN telah menetapkan bahwa negara-negara 

ASEAN harus bertindak sesuai dengan serangkaian prinsip, termasuk 

yang terkandung dalam pasal 2.2 (1) yang menegaskan prinsip 

"menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan 

HAM, dan pemajuan keadilan social". 

 

Dengan motto Keketuaan ASEAN 2011 "Komunitas ASEAN dalam 

Sebuah Komunitas Global Bangsa-bangsa", penting kiranya untuk 

ASEAN memiliki sebuah Framework Instrumen yang sesuai dengan 

standar internasional, sebagaimana tertuang dalam instrumen HAM 

dan berbagai instrumen Internasional seperti Konvensi PBB 1990, 8 

Konvensi inti ILO dan CEDAW (khususnya Rekomendasi CEDAW no. 26 
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tentang Buruh Migran Perempuan). Hal ini juga sejalan dengan yang 

dituangkan dalam piagam ASEAN bahwa: "Negara-negara ASEAN lebih 

lanjut berkomitmen untuk bertindak sesuai serangkaian prinsip, 

termasuk menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional 

termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara-

negara anggota ASEAN". 

 

Peserta Forum Masyarakat Sipil yang berjumlah 50 orang berasal dari 

Indonesia, Malaysia, dan Singapore ini menuntut ACMW agar terbuka 

untuk berdialog dan berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan buruh 

migrant dalam proses-proses diskusi mengenai perlindungan hak azasi 

buruh migran di ASEAN.  TFAMW and IWGAMW telah mengirim surat 

kepada ACMW untuk meminta bertemu di sela waktu pertemuan 

ACMW tanggal 11-12 April 2011 untuk menyampaikan hasil dari 

diskusi Forum Masyarakat Sipil mengenai perlindungan hak azasi 

buruh migrant di ASEAN. Namun demikian surat tersebut belum 

dijawab oleh ACMW. 

  

Jakarta, 10 April 2011 

 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 1 Juni 2011 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Bebaskan Rosita dari Kiminalisasi 

 

Enam puluh enam tahun Pancasila dinyatakan sebagai Falsafah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tragisnya, sila kemanusiaan 

yang adil dan beradab tidak sepenuhnya tercermin dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Prinsip ini seharusnya digunakan 

pemerintah ke dalam pengelolaan Negara dan dinikmati oleh Warga 

Negara dimanapun berada. 

 

Kemanusiaan yang adil dan beradab hanya sekedar hafalan tak 

bermakna bagi Warga Negara yang selama ini mengalami 

ketidakadilan & perlakuan tidak manusiawi, karena memperjuangkan 

hak-haknya. Hal itulah yang dialami oleh Buruh Migran yang bekerja di 

luar negeri. Ketidak-adilan, perlakuan yang tidak manusiawi, 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan, sampai kriminalisasi 

menghantui dan menyertai Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di 

luar negeri karena ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi 

hak dan memenuhi keadilan sosial bagi seluruh Warga Negara. 

 

Kondisi di atas terjadi pada Rosita Siti Saadah Binti Muhtadin Jalil, Ibu 

satu anak asal Karawang yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga 

di Fujariah, Persatuan Emirat Arab, (PEA) sejak April 2009. Rosita 

hingga saat ini telah ditahan selama 19 bulan karena dituduh oleh 

majikan membukakan pintu bagi orang asing sehingga menyebabkan 

seorang PRT lainnya terbunuh. 

 

Tuduhan tersebut jelas merupakan rekayasa majikan untuk 

menyamarkan dan mengalihkan pelaku sesungguhnya. Menurut 

keterangan Rosita, salah satu pelaku yang sebenarnya adalah anak 
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majikan. Rosita mengaku, dia membukakan pintu karena tugas dia 

sebagai PRT. Apalagi, yang mengetuk pintu adalah anak majikan. 

 

Sesungguhnya, Rosita mengalami ancaman kekerasan yang sama 

dengan yang dihadapi rekannya yang akhirnya tewas di tangan 

pelaku. Kami menduga bahwa majikan melaporkan Rosita kepada 

polisi sebagai pelaku, agar anaknya terbebas dari ancaman hukuman 

pancung. Selama di dalam penjara, Rosita pun ikut terancam 

hukuman pancung atas perbuatan yang tidak dia lakukan. 

 

Rosita sempat menyampaikan keresahannya kepada keluarga, karena 

tidak ada orang Indonesia yang mendampinginya ketika sidang. Dalam 

beberapa sidang terakhir ini, Rosita tidak mendapatkan perlindungan 

dari pemerintah Indonesia. Karena, Rosita sidang tanpa dibela oleh 

pengacara, dan tanpa didampingi oleh penerjemah maupun 

perwakilan dari KBRI. 

 

Keluarga Rosita di Indonesia pun tidak mendapatkan informasi yang 

pasti terkait proses hukum yang sedang dijalani Rosita. Ironisnya, 

Kemlu justru membiarkan keluarga korban berada dalam 

ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi tanpa adanya kejelasan 

tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Proses di atas 

memperlihatkan ketidakmampuan dan pembiaran pemerintah dalam 

memenuhi dan melindungi buruh migran perempuan yang bekerja di 

luar negeri. Seharusnya Rosita yang sedang dikriminalisasi atas 

perbuatan yang tidak dilakukan di Negara tujuan, mendapatkan 

perlindungan hukum dari KBRI dan Kementerian Luar Negri (Kemlu). 

 

Keberpihakan Kemlu dan KBRI patut dipertanyakan, melihat 

ketidakeriusan mereka dalam membela warga negaranya. Hal ini 

terindikasi karena Rosita tidak mendapatkan pembelaan dari 

pendampingan di beberapa sidang terakhir. Bahkan, ketika Rosita 
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beberapa kali menghubungi KBRI melalui telefon, dia pun tidak 

mendapatkan tanggapan. 

 

Rosita merupakan contoh Buruh Migran Perempuan yang menjadi 

korban berlapis. Selain karena posisi dia seperti PRT yang tidak 

memiliki posisi tawar dengan majikannya, Rosita jauh dari 

keluarganya. Rentan menjadi korban ancaman kekerasan, bahkan 

pembunuhan. Bahkan, Rosita tidak dibela secara maksimal oleh KBRI, 

dengan berbagai alasan yang sangat tidak substantif dan tidak masuk 

akal. 

 

Karena itu, dalam rangka hari dimana rakyat merefleksikan hakikat 

Panscasila bagi warga negara yang tidak terpenuhi hak-haknya. 

Solidaritas Perempuan, Solidaritas Buruh Migran Karawang, dan 

Keluarga Rosita mendesak: 

1. Kementerian Luar Negeri untuk secara serius memberikan 

pembelaan dan pendampingan kepada Rosita yang saat ini sudah 

lebih dari 19 bulan dipenjara.  

2. Pemerintah Indoensia wajib memberikan informasi kepada 

keluarga Rosita merngenai proses hukum yang dialami Rosita 

secara cepat dan akurat. Kementerian Luar Negeri melakukan 

tindakan nyata untuk membebaskan Rosita dari segala tuduhan 

dan tuntutan yang tidak dilakukan oleh Rosita, dan memulangkan 

Rosita kembali ke keluarganya di Indonesia.  

 

Pemerintah Fujariah dan majikan Rosita memenuhi hak Rosita untuk 

mendapatkan ganti rugi materiil dan immateriil, karena telah 

memenjarakan Rosita atas perbuatan yang tidak dilakukannya. 

 

Jakarta, 1 Juni 2011 

 

Solidaritas Perempuan, Solidaritas Buruh Mirgran Karawang,  

Keluarga Rosit 
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Jakarta, 20 Juni 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Refleksi atas Hukum Pancung terhadap Ruyati dan Kriminalisasi 

terhadap Buruh Migran Perempuan di Saudi Arabia dan Timur 

Tengah 

 

Tanah air kembali terguncang oleh berita dipancungnya seorang 

Buruh Migran Perempuan asal Bekasi yang tengah bekerja di Saudi 

Arabia. Ruyati binti Satubi (54 tahun) dituduh membunuh majikannya 

Khairiya Hamid binti Mijlid dengan pisau dapur. Ruyati divonis 

bersalah dan dieksekusi Sabtu (18/06) lalu tanpa ada upaya 

pemberitahuan kepada keluarga. Alangkah ironisnya, pemancungan 

yang dialami Ruyati terjadi sesaat setelah Presiden SBY memberikan 

pidato yang berusaha meyakinkan publik dalam Konferensi 

International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss. Hal ini jelas-

jelas merendahkan martabat kemanusiaan warganya dan membuat 

malu wajah Indonesia karena ucapan Presiden SBY sangat tidak 

tercermin dalam langkah-langkah nyata dan keseriusan pemerintah 

dalam memberikan perlindungan kepada Buruh Migran Indonesia. 

 

Kita tentu mempertanyakan kinerja perwakilan pemerintah di Saudi 

Arabia. Semua Buruh Migran yang berhadapan dengan hukum di 

negara tujuan, seharusnya mendapatkan pendampingan pengacara 

dan penerjemah yang difasilitasi oleh pemerintah. Apalagi, Ruyati 

mengalami penganiayaaan selama bekerja pada majikan di Saudi 

Arabia. Pemerintah juga berkewajiban memastikan proses hukum 

yang dijalani Buruh Migran berjalan dengan adil dan memastikan 

bahwa hak-hak Buruh Migran dilindungi. 

 

Belajar dari kasus Buruh Migran Perempuan yang ditangani oleh 

Solidaritas Perempuan (SP), pemerintah seringkali lalai dari 

tanggungjawabanya melindungi hak Buruh Migran atas kasus-kasus 
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mereka yang tengah berjalan. Sebut saja Rst, Buruh Migran 

Perempuan asal Karawang yang juga pernah terancam hukuman 

pancung karena dituduh membunuh temannya sesama pekerja rumah 

tangga. Pemerintah baru mengetahui adanya kasus Rst setelah satu 

tahun kasus tersebut berjalan, dan Rst telah mengalami tiga kali 

sidang. Berdasarkan pengakuan Rst, dia diisolasi di dalam penjara dan 

tidak boleh menghubungi pihak pemerintah maupun (keluarga). 

Selama di dalam penjara, Rst juga disiksa dan dipaksa mengaku telah 

membunuh rekan sesama PRT nya. Kita tentu membayangkan apa 

yang terjadi pada diri Ruyati ketika dipenjara. Berbagai ketidakadilan 

dan penindasan sangat mungkin dialami dalam kondisi penjara yang 

tertutup sehingga sulit mengakses hak-haknya. 

 

Kami menyayangkan pernyataan Jumhur Hidayat, yang dikutip dalam 

Tempo Interkatif, Minggu 19 Juni 2011, yang mensiplifikasi masalah 

dengan menyatakan Ruyati telah mengakui membunuh majikan. 

Jumhur dan pihak pemerintah yang terkait seharusnya dapat melihat 

konteks yang mungkin terjadi dalam proses hukum Ruyati, termasuk 

kemungkinan terjadinya penyiksaan terhadap Ruyati di dalam 

tahanan, seperti yang terjadi dalam proses hukum Rst. Dalam 

melakukan pembelaan, Pemerintah juga seharusnya lebih bisa 

melihat perspektif Ruyati sebagai korban yang selama ini kerap 

mengalami penganiayaan, seperti ditimpuk sandal, tidak diberi 

makan, dan gaji tidak dibayar. 

 

Perlu kita ingat, bahwa Indonesia tidak memiliki MoU maupun 

Bilateral Agreement dengan Saudi Arabia terkait perlindungan Buruh 

Migran. Meski demikian, Moratorium pun bukanlah jalan keluar, 

 pemerintah tidak berhak membatasi hak warga negaranya untuk 

mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terlebih karena 

pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

warganya. Karena itu, Sejatinya, pemerintah memberikan 

perlindungan komprehensif kepada warga negaranya yang menjadi 
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Buruh Migran di luar negeri. Solidaritas Perempuan (SP) terus 

mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 

tentang Perlindungan Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya. 

Berbagai kasus yang terjadi juga seharusnya dijadikan pembelajaran 

bagi proses revisi UU. No 39 Tahun 2004 yang berdasarkan Konvensi 

tersebut agar menjadi aturan yang benar-benar melindungi Buruh 

Migrant dan keluarganya. 

 

Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia, selain menjadi 

tanggungjawab pemerintah Indonesia, tentunya menjadi kewajiban  

Saudi Arabia sebagai Negara tujuan buruh migran. Apalagi Saudi 

Arabia dan Negara Timur Tengah tidak memiliki MoU dengan 

Indonesia ataupun Undang-undang yang melindungi Tenaga Kerja 

Asing. Seharusnya, pemerintah Indonesia wajib menyusun perjanjian 

tersebut yang memastikan adanya jaminan access to justice bagi 

Buruh Migran Indonesia di luar negeri. 

 

Pemerintah Negara tujuan harus memberikan informasi kepada KBRI 

atau perwakilan pemerintah RI di negaranya, ketika ada Buruh Migran 

Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Saudi Arabia 

juga harus menjamin hak-hak buruh migran yang sedang menjalani 

proses hukum, seperti dapat berhubungan atau berkomunikasi 

dengan perwakilan pemerintah Indonesia, didampingi dan 

berkomunikasi dengan pengacara dan penerjemah, serta 

menghubungi anggota keluarganya di Indonesia. Terlebih, Saudi 

Arabia telah menyetujui perjanjian HAM internasional yang 

menetapkan bahwa Negara harus menghapus diskriminasi ras dan 

gender, melindungi hak anak, melarang penyiksaan, dan mencegah 

serta menghukum pelaku perdagangan manusia3. 

                                                           
3
 CEDAW, diratifikasi oleh Arab Saudi pada 7 September 2000; Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), diadopsi 21 Desember 1965, G.A. Res. 

2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, 

diberlakukan sejak 4 Januari 1969, ditandatangani Arab Saudi pada 23 Oktober 1997; 
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Pemerintah Saudi Arabia seharusnya memenuhi tanggung jawabnya 

untuk memastikan adanya kebijakan mencegah kondisi yang 

mengarah pada perdagangan manusia dan melindungi buruh migran 

dari perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi. Instrumen 

internasional tersebut harusnya secara otomatis menjadi bagian dari 

hukum domestik Saudi Arabia yang digunakan dalam proses di 

pengadilan di Saudi Arabia. 

 

Pada rekomendasi Umum CEDAW No 26 mengenai Buruh Migran 

Perempuan, juga menegaskan bahwa Saudi Arabia sebagai Negara 

tujuan bertanggungjawab memastikan tidak terjadi diskriminasi hak 

perempuan pekerja migran. Juga bertanggungjawab atas 

perlindungan hukum bagi hak perempuan pekerja migran dan 

memastikan perempuan pekerja migran mampu mendapatkan 

keadilan ketika hak mereka dilanggar. Juga wajib memastikan bahwa 

perempuan pekerja migran dapat memperoleh bantuan hokum, 

menghubungi lembaga pengadilan berwenang atas peraturan yang 

tugas dan fungsinya menegakkan undang-undang tenaga kerja 

dengan bantuan hukum cuma-cuma, memberikan tempat 

penampungan sementara, memberikan fasilitas akomodasi yang 

aman selama sidang pengadilan. Saudi Arabia wajib memberikan 

                                                                                                                              
Konvensi Hak Anak (CRC), diadopsi  20 November 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR 

Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), mulai diberlakukan  pada 2 September 1990, 

ditandatangani Arab Saudi pada  26 Januari 1996; 

Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan 

Merendahkan Martabat (Konvensi Melawan Penyiksaan), diadopsi 10 Desember 1984, G.A. res. 

39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), mulai dilaksanakan 

tanggal 26 Juni 987, ditandatangani Arab Saudi 23 September 1997; dan 

Protokol untuk Mencegah, Menghambat, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya 

terhadap Perempuan dan Anak, Tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan 

Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Trafiking), G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th 

Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), dilaksanakan tanggal 5 Desember 

2003, ditandatangani Arab Saudi  20 Juli 2007 (Human Rights Watch ). 
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pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi perusahaan penempatan 

tenaga kerja, majikan dan pegawai negeri terkait, seperti aparat 

penegak keadilan pidana, polisi, pihak keimigrasian dan penyedia 

pelayanan sosial dan perawatan kesehatan. Sudah saatnya 

pemerintah Saudi Arabia tidak berdiam diri mengambil langkah nyata 

dan komprehensif untuk melindungi warga Negara asing, termasuk 

Buruh Migran Indonesia 

 

Berdasarkan hal diatas, Solidaritas Perempuan (SP) mendesak 

Pemerintah  Indonesia untuk segera: 

1. Pemerintah RI memprotes keras terhadap pemerintah Saudi 

Arabia atas eksekusi mati Buruh Migran Perempuan 

Indonesia, Ruyati 

2. Pemerintah segera memulangkan jenazah Ruyati ke 

Indonesia, serta memenuhi hak-hak Ruyati dan keluarganya. 

3. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan 

kronologi kasus secara rinci mengenai proses persidangan 

sampai ekseskusi mati Ruyati 

4. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 1990 

sebagai payung hukum Perlindungan Buruh Migran yang 

Komprehensif. 

5. Pemerintah Indonesia Merevisi UU No. 39 Tahun 2004 dengan 

perspektif perlindungan terhadap buruh migrant dan 

keluarganya sebagaimana tercantum dalam Konvensi Migran 

1990. 

6. Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia segera membangun 

Memorandum of Understanding dengan menjamin hak-hak 

buruh migrant Indonesia 

Solidaritas Perempuan juga mendesak Pemerintah Saudi Arabia untuk 

segera: 

1. Melindungi seluruh Buruh Migran Indonesia yang berada di 

wilayahnya dari bentuk pelanggaran HAM apapun. 
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2. Meratifikasi Konvensi Migran 1990 sebagai payung hukum 

Perlindungan Buruh Migran yang Komprehensif. 

3. Membentuk peraturan nasional yang melindungi semua 

pekerja asing berdasarkan prinsip kemanusiaan dan 

perlindungan HAM yang terkandung dalam Konvensi Migran 

1990. 

4. Membangun Memorandum of Understanding dengan 

Indonesia sebagai Negara asal buruh migran dengan 

menjamin hak-hak buruh migran, diantaranya mendapat 

persamaan hak di depan hukum agar dapat mengajukan 

tuntutan hukum terhadap agen/majikan yang melakukan 

pelanggaran dan mendapatkan bantuan hukum secara 

maksimal. 

5. Melakukan Penyidikan dan Proses hukum terhadap Kasus-

kasus buruh Migran Indonesia hingga tuntas, dengan 

menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. 

6. Membangun sistem pemantauan guna memastikan bahwa 

pelaksana penempatan tenaga kerja dan majikan serta pihak-

pihak terkait menghormati hak semua perempuan pekerja 

migran. 

 

 

Jakarta, 20 Juni 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan  

 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

Nisaa Yura: nisaa@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 23 Juni 2011 

Siaran Pers Bersama 

 

Kesaksian Rosita: Buruh Migran Perempuan "Lolos" dari Hukuman 

Pancung 

 

Pelanggaran Hak Buruh Migran, terutama Buruh Migran Perempuan 

Pekerja Rumah Tangga terus terjadi. Ketidakadilan, perlakuan yang 

tidak manusiawi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan, sampai 

kriminalisasi menghantui dan menyertai Pekerja Rumah Tangga yang 

bekerja di luar negeri karena ketidakmampuan pemerintah untuk 

memenuhi, melindungi, dan menghormati hak warganya yang 

mencari pekerjaan dan penghidupan layak di luar negeri.  

 

Rosita Siti Saadah Binti Muhtadin Jalil, Ibu satu anak asal Karawang 

yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di Fujariah, Persatuan 

Emirat Arab, (PEA) harus menghadapi kriminalisasi. Rosita ditahan 

selama 20 bulan dengan tuduhan membunuh rekannya sesama 

Pekerja Rumah Tangga. 

 

Di Fujariah, Rosita bekerja kepada sepasang suami istri yang memiliki 

8 anak perempuan, 2 anak laki-laki, dan 7 mobil. Kediaman majikan 

terdiri dari beberapa bangunan terpisah yang berfungsi sebagai 

rumah majikan dan anak-anaknya, kamar PRT, dapur, kamar mandi, 

garasi dan majelis (ruang tamu pria). Semua itu diurus oleh Rosita dan 

seorang perempuan Indonesia lainnya, sebut saja X. 

 

Malam itu, tidak seperti biasanya, Rosita tidur mendahului X. Tiba-tiba 

ia terbangun karena mendengar teriakan X. Saat itu, ia melihat 

seorang pria tinggi sedang melonggarkan bohlam lampu hingga 

padam. Lampu diluar kamar pun sudah dimatikan.  Tiba-tiba, 

seseorang memegangi Rosita, membekap mulutnya, dan berkata, 
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“Jangan teriak atau saya bunuh kamu!”. Rosita pun diam tak 

melawan. 

 

Ketika para pria pergi, Rosita memanggil-manggil X. Ia kemudian 

menghampiri X ke kasurnya namun X tidak juga menjawab. Rosita 

menjadi sangat takut, dan memutuskan untuk melapor kepada 

majikan. Rosita lari ke rumah majikan dan mengetuk pintu. “Baba, 

madam, tolong! Saya takut. Ada laki-laki masuk kamar”. Mendengar 

itu, majikan bukannya membukakan pintu dan memeriksa keadaan, 

malah menyuruh Rosita membukakan pintu untuk polisi. Polisi 

kemudian membawa Rosita ke rumah sakit. Saat itulah Rosita tahu 

bahwa X meninggal dunia. 

 

Selanjutnya, Rosita menjalani 20 bulan di tahanan. Selama di tahanan 

Rosita mengalami kesulitan dalam menghubungi pemerintah maupun 

keluarganya. Polisi melarangnya untuk berbicara atau membuat 

pernyataan dan menghubungi orang lain. Rosita bahkan mengalami 

penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. 

Dia dipukuli oleh polisi, dan tidak boleh tidur selama lima hari. 

 

Baru setelah setahun Rosita di tahan, dan menjalani tiga sidang, 

Pemerintah Indonesia mengetahui kasus Rosita. Selama tiga kali 

sidang, Rosita sama sekali tidak didampingi, baik oleh pengacara, 

penerjemah, maupun staff perwakilan pemerintah RI. 

 

Pada tanggal 11 Juni 2011, tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan. 

Polisi memberikannya tiket, dan mengantarkan ke bandara, tanpa 

melalui perwakilan pemerintah RI. Begitu sampai di Jakata pada 

tanggal 12 Juni, Rosita baru bisa menghubungi keluarganya, dan 

langsung kembali ke Karawang.  

 

Selasa, 14 Juni 2011, Rosita bersama Solidaritas Perempuan dan 

Solidaritas Buruh Migran Karawang mendatangi Kementerian Luar 



 
 

51 
 

Negeri. Ketika dihubungin melalui telefon, ternyata Konsulat Jendral 

RI di Dubai, sebagai perwakilan pemerintah RI terdekat dari Fujariah, 

sama sekali tidak mengetahui kepulangan Rosita.  

 

Dari kasus ini kita bisa melihat buruknya koordinasi antara Pemerintah 

Indonesia dan Uni Emirat Arab. Seharusnya, sejak Rosita didampingi 

oleh Perwakilan Pemerintah RI, bahkan sejak ditangkap, dan dimintai 

keterangan. Pemerintah juga berkewajiban memastikan proses 

hukum yang dijalani Buruh Migran berjalan dengan adil dan 

memastikan bahwa hak-hak Buruh Migran dilindungi. Nyatanya, 

Pemerintah RI baru mengetahui kasus Rosita setelah Rosita ditahan 

selama satu tahun.  

 

Sementara, pemerintah negara tujuan seharusnya memberikan 

informasi kepada KBRI atau perwakilan pemerintah RI di negaranya, 

ketika ada Buruh Migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum. 

Pemerintah Uni Emirat Arab juga harus menjamin hak-hak buruh 

migran yang sedang menjalani proses hukum, seperti dapat 

berhubungan atau berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah 

Indonesia, didampingi dan berkomunikasi dengan pengacara dan 

penerjemah, serta menghubungi anggota keluarganya di Indonesia. 

 

Selama ini, Indonesia tidak memiliki MoU ataupun perjanjian bilateral 

dengan Uni Emirat Arab. Pemerintah harus segera membangun MoU 

atau perjanjian antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab untuk 

memastikan kewajiban kedua Negara terpenuhi.  Pemerintah juga 

harus bersikap tegas apabila Negara tujuan tidak melakukan 

kewajibannya dalam memberikan informasi terkait Warga Negara 

Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negaranya. Khusus 

dalam kasus Rosita, Pemerintah Indonesia meminta keterangan rinci 

trkait proses hukum yang dilalui oleh Rosita, termasuk pemulangan 

Rosita yang tanpa informasi kepada pihak perwakilan pemerintah RI. 
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Lebih luas lagi, kita harus menyadari bahwa Indonesia belum memiliki 

payung hukum yang komprehensif terkait perlindungan buruh migran. 

Hingga saat ini, Indonesia masih enggan meratifikasi Konvensi PBB 

Tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Buruh Migran dan 

Keluarganya. Padahal, Konvensi ini merupakan dasar hukum 

internasional yang memuat standar minimum perlindungan Buruh 

Migran. Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak Buruh Migran yang 

harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh Negara.  

 

UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang Buruh Migran lebih 

menempatkan buruuh migran sebagai komoditas daripada 

memberikan perlindungan. Revisi terhadap Undang-undang ini juga 

harus dilakukan secara tepat. Pasalnya, banyak yang berkepentingan 

terhadap revisi UU No. 39 Tahun 2004. Pemerintah harus 

memastikan, revisi UU No. 39 Tahun 2004 benar-benar 

mengakomodir kepentingan Buruh Migran, sehingga membawa 

dampak yang signifikan dalam bentuk sistem perlindungan buruh  

migran yang komprehensif.  

 

Jakarta, 23 Juni 2011 

 

Rosita, Solidaritas Perempuan, Solidaritas Buruh Migran Karawang 

 

 

Kontak Person: 

Vicky Sylvanie: Vicky@solidaritasperempuan.org 

Nisaa Yura: nisaa@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 24 Juni 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Batalkan Moratorium! Bangun Politik Luar Negeri yang Lebih 

Bermartabat dengan Mengedepankan Penegakan HAM Buruh 

Migran Indonesia! 

  

Pendahuluan 

Lagi dan lagi kita dihadapkan oleh berbagai kasus Pelanggaran Hak 

yang menimpa Buruh Migran Perempuan (BMP). Tak hanya kekerasan 

dan penganiayaan, BMP bahkan harus menghadapi kriminalisasi yang 

berujung pada hukuman mati di Negara tujuan. Empat hari setelah 

mencuatnya berita kematian BMP asal Bekasi, Ruyati binti Sutadi yang 

dipancung di Arab Saudi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono  (SBY) 

baru angkat bicara mengenai nasib warga negaranya yang harus ke 

luar negeri demi mendapatkan pekerjaan. 

  

Sangat disayangkan, respon pemerintah melalui presiden begitu 

reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan yang menunjukkan 

ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem perlindungan buruh 

migrant Indonesia. Alih-alih berkaca pada buruknya sistem 

perlindungan Buruh Migran yang ada, pada pidatonya tanggal 23 Juni 

2011, SBY malah menginstruksikan pemberlakuan moratorium atau 

penghentian sementara penempatan Buruh Migran Indonesia Pekerja 

Rumah Tangga ke Arab Saudi. Moratoriun saat  ini bukanlah solusi 

untuk menyelesaikan situasi buruknya perlindungan hak-hak buruh 

migrant. Sebaliknya, Moratorium merupakan kebijakan yang semakin 

menguatkan pelanggaran hak warga Negara untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

  

Bermigrasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Solidaritas Perempuan (SP) menyerukan agar pemerintah Indonesia 

mengedepankan perspektif HAM dalam mengelola sistem 
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perlindungan buruh migrant Indonesia. Berkaitan dengan rencana dan 

cara pandang serta asumsi pemerintah yang melandasi 

rencanamoratorium buruh migrant ke Arab Saudi, pemerintah 

selayaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bermigrasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi 

Manusia. Moratorium justru melanggar HAM buruh migran 

karena menghalangi buruh migran untuk bermigrasi. 

2. Migrasi BMI ke Negara manapun termasuk ke Arab Saudi harus 

dilihat dalam konteks sosial dan hak asasi manusia. Umumnya 

migrasi dilakukan akibat situasi kemiskinan yang dialami rakyat 

Indonesia. Tingginya angka PHK dan sulitnya lapangan pekerjaan, 

membuat rakyat Indonesia memutuskan untuk berangkat ke luar 

negeri untuk bekerja, mendapat uang dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Moratorium justru menghalangi hak rakyat Indonesia 

untuk menggunakan haknya untuk bekerja dan bermigrasi, di saat 

yang bersamaan negara tidak mampu memberikan jalan keluar 

atas persoalan kemiskinan. 

3. Moratorium melanggar CEDAW karena merupakan bentuk 

pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga 

mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan 

keluarganya. Mayoritas BMI di Arab Saudi, khususnya di sektor 

PRT adalah perempuan. Dari data pemerintah  2009 diperkirakan 

saat ini terdapat 1 juta buruh migrant di Arab Saudi dan 985.286 

orang diantaranya adalah perempuan 

4. Kebijakan moratorium di saat maraknya PHK dan sulitnya 

lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan perempuan 

Indonesia yang hendak berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja 

sebagai PRT terperangkap pada situasi pemiskinan dan hilang 

akses dan kontrolnya untuk menopang beban hidupnya dan 

keluarganya. 

5. Beberapa pelanggaran HAM yang dialami BMI di Arab Saudi justru 

seringkali disebabkan oleh sikap abai pemerintah Indonesia 
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sendiri yang tidak responsif terhadap kebutuhan BMI. Harus 

diakui bahwa lemahnya kebijakan nasional dan sikap pemerintah 

yang tidak mempunyai komitmen kuat untuk melindungi BMI, 

berkontribusi terhadap perilaku buruk pihak pemerintah dan 

majikan di Arab Saudi terhadap BMI.  

6. UU No 39 Tahun 2004 menempatkan buruh migran sebagai 

komoditas bisnis, karena hanya mengatur ”tata niaga” pengiriman 

buruh migran tanpa perlindungan. Selain itu, Indonesia dan Arab 

Saudi belum mempunyai MoU Perlindungan Buruh Migran 

Indonesia di Arab Saudi. 

7. Moratorium merupakan tindakan reaktif pemerintah, yang parsial 

dan tidak menyentuh akar persoalan pelanggaran HAM terhadap 

buruh migran Indonesia.Moratorium justru akan semakin 

meningkatkan arus migrasi buruh Indonesia ke Indonesia melalui 

jalur-jalur tidak resmi. Hal ini justru akan semakin mempersulit 

upaya perlindungan buruh migran karena keberadaan buruh 

migran yang tidak terdeteksi dan rentan kriminalisasi. 

8. Moratorium merupakan bentuk nyata dari mangkir-

nya pemerintah dari tanggung jawab pemerintah untuk 

memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945, pemenuhan hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), 

pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 

28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), 

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara 

utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), 

pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara 

(Pasal 34, ayat 1). 

 

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono harus membuktikan memang 

komitmennya terhadap perlindungan hak rakyat Indonesia, 
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termasuk  buruh migran dan anggota keluarganya. Solidaritas 

Perempuan (SP) mendesak pemerintah Indonesia untuk: 

1. Membatalkan Rencana penghentian sementara (moratorium) 

pengiriman buruh migran  ke Arab Saudi karena melanggar Hak 

Asasi Manusia, khususnya hak atas kerja Warga Negara 

Indonesia.  

2. Segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990  mengenai 

perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan anggota 

Keluarganya  (Konvensi Migran 1990).Konvensi ini menyediakan 

rangkaian aturan untuk menjadi standar perlindungan pekerja 

migran. Konvensi ini mengatur keseluruhan tahap migrasi 

persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh 

masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar di dalam negara tempat 

bekerja, dan juga kembalinya ke negara asal atau negara 

tempatnya bertempat tinggal. Ratifikasi konvensi juga akan 

meningkatkan posisi tawar politik Indonesia terhadap Negara 

penerima sehingga Indonesia lebih ‘didengar’ ketika menuntut 

Negara penerima melindungi BMI. 

3. Memaksimalkan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang 

sudah diratifikasi kedua negara dalam upaya diplomatik 

perlindungan Buruh Migran di Arab Saudi.  

Arab Saudi juga telah menyetujui 5 (lima) perjanjian HAM 

internasional yang menetapkan bahwa Negara harus menghapus 

diskriminasi ras dan gender, melindungi hak anak, melarang 

penyiksaan, dan mencegah serta menghukum pelaku 

perdagangan manusia.4 Dengan demikian, Arab Saudi 

                                                           
4
 CEDAW, diratifikasi oleh Arab Saudi pada tanggal 7 September 2000;Konvensi Internasional 

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), diadopsi 21 Desember 1965, 

G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 

U.N.T.S. 195, diberlakukan sejak 4 Januari 1969, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 23 

Oktober 1997; Konvensi Hak Anak (CRC), diadopsi tanggal 20 November 1989, G.A. Res. 44/25, 

annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), diberlakukan tanggal 2 

September 1990, ditandatangani tanggal 26 Januari 1996;Konvensi Melawan Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Konvensi 

Melawan Penyiksaan), diadopsi tanggal 10 Desember 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. 
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bertanggung jawab untuk memastikan adanya kebijakan yang 

mencegah kondisi yang mengarah pada perdagangan manusia 

dan melindungi buruh migran dari perlakuan yang diskriminatif 

dan perlakuan tidak manusiawi. Instrumen internasional tersebut 

harusnya secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik 

dan memiliki status hukum yang sama dengan hukum domestik 

serta dapat langsung digunakan dalam proses di pengadilan di 

Arab Saudi. 

4. Memaksimalkan fungsi dan peran perwakilan Indonesia di Arab 

Saudi dan negara-negara lain tempat buruh migrant Indonesia 

bekerja, termasuk menyediakan alokasi sumber dana dan 

sumberdaya manusia. 

5. Segera membangun Memorandum of Understanding dengan 

pemerintah Saudi Arabia dengan perjanjian yang menjamin hak-

hak Buruh Migran Indonesia.   

6. Mengembangkan politik luar negeri yang lebih bermartabat, 

mengedepankan penegakan HAM untuk semua WNI khususnya 

BMI, bukan politik luar negeri yang mementingkan kebutuhan 

pasar.     

Jakarta, 24 Juni 2011 

 

(Risma Umar) 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan  

  

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org  

NisaaYura: nisaa@solidaritasperempuan.org 

                                                                                                                              
GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), dilaksanakan tanggal 26 Juni 1987, 

tanggal 23 September 1997; dan Protokol untuk Mencegah, Menghambat, dan Menghukum 

Perdagangan Manusia, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Tambahan atas Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Trafiking), 

G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) 

(2001), dilaksanakan tanggal 5 Desember 2003, ditandatangani tanggal 20 Juli 2007. 
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Jakarta, 30 September 2011 

 

Pernyataan Sikap Bersama  

Untuk Pernas AIDS IV 2011 

 

Pemerintah Harus Segera Melindungi Buruh Migran dari Kerentanan 

terhadap HIV 

 

Sejumlah organisasi Buruh Migran mendesak agar Pertemuan 

Nasional (Pernas) AIDS IV 2011 menghasilkan langkah konkret 

melindungi Buruh Migran dari HIV AIDS. Pernas AIDS IV yang akan 

diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011 bertempat di Yogyakarta ini 

adalah forum diskusi akbar pemangku kepentingan dari setiap 

tingkatan dan sektor, untuk melakukan review bersama atas situasi 

QegaraQk HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, momentum Pernas AIDS 

IV 2011 harus dimanfaatkan untuk betul-betul mencari solusi konkrit 

terkait kerentanan buruh migrant terhadap HIV dan AIDS. 

 

Meskipun belum ada data resmi, HIPTEK (Himpunan Pemeriksa 

Kesehatan Tenaga Kerja) mencatat bahwa tahun 2005 saja, terdapat 

131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon 

BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari-October 2005). 

Angka ini meningkat dari 0.087% dari data tahun 2004 yang 

memperlihatkan 203 calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang 

calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah. 

 

Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV 

dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) 

Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, 199 orang 

meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah 15 % 

merupakan mantan buruh migran.[1]. Sedangkan data Klinik 

Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, 

menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan 
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AIDS yang ditangani adalah mantan BMI[2]. Selain itu data dari sebuah 

organisasi buruh migran di Karawang, Jawa Barat, yaitu Solidaritas 

Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya 

terdapat 22 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah 

Karawang, Jawa Barat. Kerentanan buruh migrant terhadap HIV juga 

terjadi pada buruh migrant tidak berdokumen. Peduli Buruh Migrant, 

hingga 2011, setidaknya menangani 50 Kasus buruh migrant tidak 

berdokumen dari Malaysia yang terinfeksi HIV. 

 

Bermigrasi atau menjadi seorang buruh migran bukanlah sebuah 

faktor yang menyebabkan sesorang tertular HIV dan AIDS. 

Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh 

migran lah yang mengakibatkan Buruh Migran Indonesia semakin 

rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.Temuan penelitian 

Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa kerentanan buruh migran 

Indonesia terhadap HIV dan AIDS terjadi di semua tahap migrasi (pra 

pemberangkan, pasca kedatangan (di Qegara tempat kerja), dan 

kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi 

mengenai HIV/AIDS dan kerentanan buruh migran terhadap 

kekerasan seksual hingga perkosaan[3]. Selain itu, banyak buruh 

migran perempuan yang menjadi korban QegaraQking yang dipaksa 

bekerja di industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks. 

 

Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan, sekalius kewajiban 

untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh 

migran, termasuk perlindungan dari HIV dan Aids. Sayangnya, hingga 

saat ini kebijakan nasional yang ada belum mampu melindungi Buruh 

Migran dari HIV dan AIDS. Beberapa kebijakan justru cenderung 

diskriminatif. Buruh Migran dipaksa menjalani tes HIV yang tidak 

memenuhi standar karena tanpa pelayanan konseling, dan tanpa 

mengisi lembar persetujuan. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun 

tidak dirahasiakan. 
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Selain itu, calon buruh migran, dan buruh migran yang diketahui 

terinfeksi HIV langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan bekerja 

di luar negeri kembali. Setelah dipulangkan, tidak ada tindak lanjut 

dan akses yang memadai untuk Buruh Migran yang terinfeksi HIV, 

termasuk dampingan dan pelayanan kesehatan. Situasi yang dialami 

Buruh Migran yang terinfeksi HIV kemudian diperburuk dengan masih 

maraknya stigma dan diskriminasi baik masyarakat, pelaksana 

penempatan, rumah sakit, dan lain-lain. 

Maka, kami mendorong untuk: 

1. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk 

segera menyusun Rencana Aksi Nasional dan menyediakan 

anggaran yang memadai untuk mencegah dan menaggulangi 

HIV/AIDS di kalangan buruh migrant baik yang berdokumen 

maupun yang tidak berdokumen. 

2. Pernas AIDS IV menekankan pada perspektif hak asasi manusia, 

gender, dan menghapuskan praktek mandatory HIV testing 

terhadap buruh migrant. 

3. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk 

segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang 

Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Keluarganya, 

sebagai satu upaya mengurangi kerentanan buruh migrant dari 

penularan HIV/AIDS. 

 

Jakarta, 30 September 2011 

Hormat Kami, 

 

Solidaritas Perempuan. Peduli Buruh Migran, Institute for Migrant 

Workers, Yayasan Kembang, Solidaritas Perempuan Kinasih 

 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary (zulbahary@solidaritasperempuan.org),  
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Yogyakarya, 4 Oktober 2011 

 

Siaran Pers Bersama 

 

Forum Komunitas Buruh Migran Pra Pernas AIDS IV: 

Pemerintah Harus Segera Melakukan Penanggulangan AIDS pada 

Buruh Migran 

 

Sejumlah masyarakat sipil mendesak pemerintah mengambil langkah 

konkret melindungi Buruh Migran dari kerentanan HIV dan AIDS. 

Puluhan organisasi dan individu yang tergabung di dalam Forum 

Komunitas Buruh Migran Pra Pertemuan Nasional AIDS IV melakukan  

konsolidasi dan membangun rekomendasi bersama kepada 

pemerintah agar segera melakukan upaya konkrit dalam 

menanggulangi  situasi kerentanan  buruh migran terhadap penularan 

HIV dan AIDS. Forum yang berlangsung pada 2 Oktober 2011 di Hotel 

Inna Garuda Yogyakarta ini juga merekomendasikan agar buruh 

migran yang terinfeksi HIV mendapatkan akses perawatan serta 

rujukan terpadu  dan terbebas dari segala bentuk stigma dan 

diskriminasi, termasuk diskriminasi dalam bentuk pemberlakuan tes 

HIV yang bersifat mandatory (Mandatory HIV testing) yang dilakukan 

tanpa konseling, tanpa dijamin kerahasiannya dan tanpa persetujuan 

(informed consent).  

 

Sejak 2004, penelitian Solidaritas Perempuan (SP) memaparkan 

bahwa buruh migran terutama perempuan mengalami kerentanan 

terhadap HIV, sejak  tahap sebelum berangkat (pre-departure), di 

Qegara tujuan (post-arrival), dan juga proses kepulangan ke kampung 

halaman (reintegration). Penelitian yang dilakukan Yayasan Kembang, 

KPA Nasional dan ILO juga memaparkan bahwa pengetahuan buruh 

migran terkait informasi HIV dan AIDS sangat minim. Hal ni juga 

menunjukan lemahnya proses pembekalan informasi terkait HIV AIDS 

terhadap mereka. 
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Selain itu, data HIPTEK menyebutkan bahwa tahun 2009 terdapat 

sekitar 0.11% dari Calon Buruh Migran yang menjalani pemeriksaan 

kesehatan dinyatakan positif HIV. Angka ini meningkat dari tahun 

2005 dengan prevalensi positif HIV sebesar 0,087%. Sementara, tahun 

2010 Peduli Buruh Migran menangani 50  Buruh Migran yang 

terinfeksi HIV. Dari 50 Buruh Migran terebut, hanya satu orang yang 

sampai saat ini masih hidup. Dalam forum ini juga terungkap  bahwa 

stigma dan diskriminasi yang luar biasa dialami para Buruh Migran 

yang terinfeksi HIV, tak hanya ketika masih hidup, stigma dan 

diskriminasi kerap dialami buruh migran dan keluarganya bahkan 

setelah buruh migran yang terinfeksi HIV tersebut meninggal dunia. 

Pada Forum Komunitas Buruh Migran ini juga disampaikan bahwa 

sejak 2011, berbagai upaya memang tengah dilakukan  oleh berbagai 

pihak untuk merespon situasi tersebut. KPAN misalnya saat ini tengah 

menyusun Strategi Rencana Aksi Nasional (S-RAN) Penanggulangan 

AIDS pada Buruh Migran. 

  

Bermigrasi ke luar negeri atau menjadi seorang buruh migran 

bukanlah faktor penyebab sesorang tertular HIV dan AIDS. 

Ketidakmampuan dan keinginan politik pemerintah  yang rendah 

dalam melindungi hak-hak buruh migran selama proses migrasi lah 

yang mengakibatkan buruh migran semakin rentan terhadap 

penularan HIV dan AIDS. Karena itu, kami Forum Komunitas Buruh 

Migran Pra Pernas AIDS IV menuntut pemerintah untuk: 

1. Pemerintah dan DPR: Meratifikasi Konvensi PBB 1990 mengenai 

Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, 

Merevisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan mempromosikan proses 

migrasi yang lebih aman, dan melindungi Buruh Migran dari 

kerentanan HIV AIDS 

2. Pemerintah segera menyusun Rencana Aksi Nasional dengan 

menekankan pada perspektif hak asasi manusia (HAM) dan 

gender serta menyediakan anggaran yang memadai untuk 
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mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migran 

baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen. 

3. Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan review Perda-Perda 

terkait HIV dan AIDS serta Buruh Migran agar tidak bertentangan 

dengan Hak Asasi Manusia dan hak-hak Buruh Migran. 

4. Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian 

kesehatan, BNP2TKI dan KPAN harus mempunyai program khusus 

untuk penanggulangan AIDS pada buruh migran. 

5. Revisi Permenakertrans tentang Asuransi, dengan memasukan 

HIV AIDS sebagai komponen yang dapat diclaim buruh migran. 

6. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, BP3TKI, dan 

KPA Provinsi /Kabupaten/Kota membentuk program berbasis 

Komunitas mengenai Pencegahan dan penanganan HIV AIDS, 

termasuk memperluas akses informasi terkait HIV AIDS untuk 

masyarakat terutama terutama di wilayah kantung-kantung Buruh 

Migran dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dan 

Komunitas Buruh Migran. 

7. KPA Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk pokja Buruh Migran di 

setiap Provinsi, kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi antara 

KPA propinsi dan KPA kabupaten/kota dengan, pemerintah 

daerah, pihak-pihak terkait termasuk organisasi masyarakat sipil 

dan komunitas buruh migran. 

8. Pemerintah membuat mekanisme pelayanan dan rujukan terpadu 

bagi ODHA Buruh Migran/ Calon Buruh Migran/Mantan Buruh 

Migran dan Keluarga Buruh Migran. 

9. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat 

mewajibkan dan memonitoring Sarana Kesehatan untuk 

menerapkan Permenkes No. 29 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Tata Laksana tes HIV Bagi CTKI/TKI. Selain itu, pemerintah harus 

segera mendorong Qegara tujuan untuk menghapuskan mandatory 

testing terhadap Buruh Migran Indonesia. 

10. KBRI atau kantor perwakilan RI lainnya di Qegara tujuan 

mempromosikan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS pada 
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buruh migran di luar negeri, sehingga membuka kesempatan bagi 

buruh migran untuk memanfaatkan perlindungan yang 

disediakan. 

 

Yogyakarta, 4 Oktober 2011 

 

 

 

Forum Komunitas Buruh Migran Pra Pernas AIDS IV: 

Solidaritas Perempuan, Peduli Buruh Migran, Institute for Migrant 

Workers, Yayasan Kembang, Solidaritas Perempuan Kinasih, Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Perempuan Angin  Mamiri, 

RPS ODHA, GIPA MKS, Forum HAM dan AIDS, FK UGM, Yayasan Mulia 

Abadi, Yayasan Kusuma Buana (YKB) 

 

 

 

 

Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 3 November 2011 

 

Pernyataan Sikap Bersama  

Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga 

 

Rosita: “Jangan Ada Lagi Buruh Migran yang Bernasib Seperti Saya” 

 

Seandainya KBRI tidak terlambat menolong, mungkin saya tidak 

disiksa dan dipenjara 20 bulan. 

 

Dituduh menyebabkan terbunuhnya rekan sesama Pekerja Rumah 

Tangga (PRT) Rosita Siti Saadah binti Muhtadin Jalil, Buruh  Migran 

Perempuan (BMP) asal Karawang Jawa Barat harus menghadapi 

ancaman hukuman pancung di Uni Emirat Arab. Ibu dari satu anak ini 

ditangkap dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan Dia 

dipukuli oleh polisi, dan tidak diperbolehkan tidur selama lima hari.  

Polisi juga melarangnya untuk berbicara atau membuat pernyataan 

dan menghubungi orang lain. Rosita kemudian ditahan selama 20 

bulan di penjara Fujairah. Selama satu tahun, Rosita harus 

menghadapi berbagai kekerasan, tanpa didampingi pihak pemerintah 

Republik Indonesia sama sekali. Bantuan pemerintah Indonesia juga 

tidak muncul, ketika Rosita harus menjalani sidang, dan mendapat 

ancaman hukuman pancung. 

 

Rosita sudah menjalani tiga kali sidang sendirian, ketika akhirnya 

pihak KBRI mengunjunginya di penjara. Pihak KBRI baru bergerak 

setelah keluarga Rosita bersama Solidaritas Buruh Migran Karawang 

dan Solidaritas Perempuan melakukan berbagai upaya di dalam 

negeri,termasuk mendatangani Kementerian Luar Negeri. Sayangnya, 

setelah pihak KBRI membantu pun, Rosita masih tidak memahami 

jalannya persidangan. Ketika akhirnya Rosita ‘dipulangkan’ oleh polisi 

setempat, Rosita dipulangkan sendirian tanpa pendampingan. 
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Bahkan, pihak KBRI, maupun pemerintah Indonesia lainnya tidak 

mengetahui perihal kepulangan Rosita.  

 

Rosita mengaku bersyukur sudah kembali ke tanah air, namun ia 

berharap Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan terhadap 

BMP agar tidak ada lagi Warga Negara Indonesia, khususnya BMP, 

yang terlambat mendapatkan bantuan. Untuk itulah Rosita 

memberikan kesaksian dalam Citizen Law Suit (Gugatan Warga 

Negara) Pekerja Rumah Tangga, (CLS PRT) Kamis, (03/11). Rosita 

berharap pemerintah dapat menciptakan sistem perlindungan yang 

memadai bagi buruh migran. “Jangan ada lagi Buruh Migran yang 

mengalami nasib seperti saya,” pungkasnya. 

 

Adapun tuntutan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Warga negara 

ini, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum; 

3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera membuat Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang di dalamnya 

memuat pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja, serta 

menjamin adanya perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga  yang 

mengacu pada seluruh Perjanjian-perjanjian Internasional yang 

telah diratifikasi oleh Indonesia; 

4. Menghukum Para Tergugat meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 

Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 

dengan bentuk undang-undang; 

5. Menghukum Para Tergugat  merevisi Undang-Undang No. 39 tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat 

dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya tahun 1990; 
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6. Menghukum Para Tergugat memilih opsi konvensi disertai dengan 

rekomendasi kerja layak PRT sebagai instrumen hukum 

internasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga dalam 

Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011, serta segera 

meratifikasi konvensi disertai rekomendasi tersebut . 

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;  

 

Jakarta, 3 November 2011 

 

KOMITE AKSI PEKERJA RUMAH TANGGA 

 

Kontak Person: 

Nisaa Yura: nisaa@solidaritasperempuan.org 

Lita Anggraini 

 

 

Jakarta, 27 November 2011 

 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan  

Refleksi atas Hari AIDS Sedunia 2011 

 

Akibat Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Buruh 

Migran Perempuan Rentan tertular HIV dan AIDS 

  

Ketidakmampuan dan keinginan politik pemerintah Indonesia sangat 

rendah dalam melindungi hak-hak buruh migran. Hal ini telah  

menyebabkan buruh migran semakin rentan terhadap penularan HIV 

dan AIDS. Padahal bermigrasi ke luar negeri pada dasarnya bukanlah 

faktor penyebab seseorang tertular HIV. 

 

Sejak 2004, penelitian Solidaritas Perempuan (SP) mengungkapkan  

bahwa buruh migran terutama perempuan mengalami kerentanan 

terhadap  HIV, sejak  tahap sebelum berangkat (pre-departure), di 
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negara tujuan (post-arrival), dan juga proses kepulangan ke kampung 

halaman (reintegration). Selain itu, data HIPTEK (Himpunan Pemeriksa 

Tenaga Kerja) menyebutkan bahwa tahun 2010 terdapat 0.11% buruh 

migran yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke 

luar negeri dinyatakan positif HIV. Angka ini meningkat dari tahun 

2005 dengan prevalensi positif HIV sebesar 0,087%.  

 

Sementara, tahun 2010 Peduli Buruh Migran menangani 50  Buruh 

Migran yang terinfeksi HIV. Dari 50 Buruh Migran terebut, hanya satu 

orang yang sampai saat ini masih hidup, karena 49 ODHA buruh 

migran lainnya sulit menjangkau akses layanan kesehatan.Stigma dan 

diskriminasi luar biasa dialami Buruh Migran yang terinfeksi HIV.Selain 

itu, hingga saat ini praktek mandatory testing HIV terus berlangsung 

dan dibiarkan. Pemerintah tidak berdaya menghapuskannya 

walaupun tes HIV pada buruh migran melanggar prinsip-prinsip 

kerahasiaan, tanpa informed consent dan tanpa konseling yang 

memadai. 

 

Situasi buruk yang dialami buruh migran perempuan yang kemudian 

merentankan mereka terhadap penularan HIV tak bisa dilepaskan dari 

lambannya pemerintah membangun sistem perlindungan 

komprehensif bagi buruh migran. Salah satu buktinya, hingga saat ini, 

pemerintah masih belum juga meratifikasi Konvensi Migran 1990. 

Konvensi yang sudah ditandatangani pada September 2004 tersebut, 

pernah masuk dalam RAN HAM 2004-2009, dan Prolegnas 2005-2009. 

Namun kemunduran ketika agenda ratifikasi Konvensi Migran 1990 

tidak masuk Prolegnas 2010-2014, hanya ada daftar kumulatif 

terbuka, dimana ratifikasi Konvensi Internasional mungkin masuk ke 

dalamnya. Kemunduran semakin dirasakan ketika di dalam Perpres 

No. 20 tahun 2011  mengenai RAN (Rencana Aksi Nasional) HAM,  

ratifikasi Konvensi Migran 1990 malah diletakkan pada tahun 2014.   
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Harapan kembali muncul ketika pertengahan 2011 Presiden 

mengeluarkan persetujuan prakarsa untuk meratifikasi Konvensi 

Migran 1990 kepada Kementerian Luar Negeri. Saat ini, pemerintah 

tengah mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Naskah 

Akademik Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Namun kenyataannya 

hingga saat ini, prosesnya berjalan sangat lambat. 

 

Saat ini, ratifikasi Konvensi Migran 1990 sudah harus segera 

dilakukan. Konvensi tersebut melindungi hak-hak buruh migran 

termasuk hak atas kesehatan mereka. Dalam konvensi diatur bahwa 

Buruh migran berhak untuk tidak mengalami penyiksaan atau 

perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan  (pasal 10), hak 

untuk tidak akan tidak diperbudak, diperhambakan atau kerja paksa  

(pasal 11); hak untuk dilindungi dari kekerasan, cedera fisik, ancaman 

dan intimidasi dari pejabat publik atau individu, kelompok atau 

lembaga (pasal 16); Buruh migran dan anggota keluarganya berhak 

untuk menerima  perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang 

diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk 

mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan 

mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga negara dari 

Negara yang bersangkutan.  

 

Perawatan medis mendesak semacam itu, tidak boleh ditolak oleh 

Negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan 

masa tinggal atau pekerjaan mereka (pasal 28). Selain itu, buruh 

migran baik berdokumen maupun tidak berdokumen harus dijamin 

haknya untuk menikmati pelayanan sosial dan layanan kesehatan atas 

dasar persamaan dengan warga negara setempat (artikel 43 dan 45). 

Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang tidak 

lebih buruk daripada yang diterapkan pada warga negara untuk 

memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan buruh migran dan 

anggota keluarganya, dalam situasi yang biasa sesuai dengan standar 
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keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia (pasal 

70). 

  

Atas situasi tersebut, sebagai bentuk refleksi atas Hari AIDS Sedunia 

2011, SP menuntut:  

1. Pemerintah dan DPR: segera Meratifikasi Konvensi PBB 1990 

mengenai Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya; 

2. Pemerintah segera menyusun Rencana Aksi Nasional dengan 

mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender 

serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan 

menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migran baik yang 

berdokumen maupun tidak berdokumen. 

3. Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian 

kesehatan, BNP2TKI dan KPAN segera membangun program 

khusus untuk penanggulangan AIDS pada buruh migran. 

4. Pemerintah membangun mekanisme pelayanan dan rujukan 

terpadu bagi ODHA Buruh Migran/ Calon Buruh Migran/Mantan 

Buruh Migran dan Keluarga Buruh Migran. 

5. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat 

mewajibkan dan memonitoring sarana Kesehatan untuk 

menerapkan Permenkes No. 29 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Tata Laksana tes HIV Bagi CTKI/TKI. Selain itu, pemerintah harus 

segera mendorong negara tujuan untuk menghapuskan 

mandatory HIV testing terhadap Buruh Migran Indonesia. 

6. KBRI atau kantor perwakilan RI lainnya di negara tujuan 

mempromosikan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS pada 

buruh migran di luar negeri. 

  

Jakarta, 27 November 2011 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 
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Jakarta, 23 Desember 2011 

Pernyataan Solidaritas Perempuan  

 

“Refleksi Hari Migran Internasional 2011" 

Hentikan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan, 

Ratifikasi Konvensi Migran 1990, Sekarang! 

  

 21 tahun telah berlalu sejak lahirnya Konvensi PBB Tahun 1990 

tentang Perlindungan Seluruh Hak-hak Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya (Konvensi Migran 1990). Hari ini, kita masih 

menyaksikan, berbagai kekerasan dan pelanggaran hak-hak Buruh 

Migran Perempuan terus terjadi. Buruh Migran Perempuan terus saja 

mengalami kerentanan, sejak mereka keluar dari rumah, menjalani 

tahap pra pemberangkatan, pada tahap penempatan, bahkan hingga 

tahap kepulangan. 

 

Pemerintah sesungguhnya mengakui5 bahwa saat ini terdapat 6,2 juta 

TKIdi luar  negeri, terdiri dari 4,2 juta resmi dan ± 2 juta ilegal yang 

tersebar di 41 negara. Penempatan TKI ke luar negeri tahun 2006 

hingga tahun 2009, tercatat sebanyak 2.653.649 orang, di mana 

1.963.632 orang atau 74% merupakan TKI informal dan 2.110.974 

orang atau 80% adalah perempuan. Data tersebut mempelihatkan 

pemaknaan pemerintah bahwa buruh migran tidak berdokumen 

sebagai Ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak 

menempatkan Baruh Migran sebagai manusia yang melekat hak 

Asasinya. 

 

Meningkatnya jumlah Buruh Migran tidak diiringi dengan perbaikan 

perlindungan dan kualitas hidup mereka. Bahkan, dalam beberapa 

tahun belakangan berbagai kasus ancaman mati, dan eksekusi 

hukuman mati terus menghantui buruh migran. Bedasarkan 

                                                           
5
 Data resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 
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keterangan Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara 

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang terancam 

Hukuman Mati, bulan November 2011, sebanyak 303 Buruh Migran 

Indonesia di luar negeri terancam Hukuman Mati dan mayoritas 

adalah Buruh Migran Perempuan. Banyak di antara buruh migran 

yang dipenjara dan terancam hukuman mati adalah korban tuduhan 

sepihak majikan ataupun pihak-pihak lainnya. Beberapa yang lainnya, 

terancam hukuman mati karena membela diri, dan mempertahankan 

nyawa juga hak-haknya. Banyaknya kasus yang muncul tidak hanya 

memperlihatkan minimnya perlindungan dan bantuan hukum bagi 

Buruh Migran, tetapi juga memperlihatkan adanya pengabaian 

tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak Buruh Migran 

Perempuan karena masih membiarkan kekosongan sistem hukum dan 

sistem perlindungan buruh migran Indonesia.  

 

Sudah terlalu banyak kasus kekerasan, pelanggaran hak, dan 

kriminalisasi yang dihadapi oleh buruh migran perempuan. 

Sayangnya, hingga detik ini, pemerintah tidak juga mengambil langkah 

konkret untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990. Hingga saat ini 

Indonesia sebagai salah satu Negara asal buruh migran dalam jumlah 

besar tidak memiliki payung hukum yang komprehensif dan memadai 

untuk perlindungan Buruh Migran. UU No. 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 

(PPTKILN), maupun aturan lainnya justru memberikan gambaran 

paradigma pemerintah yang lebih mementingkan aspek penempatan 

dan komodifikasi (tata niaga) daripada aspek perlindungan.  

 

Kami sungguh prihatin terhadap lemahnya komitmen pemerintah dan 

DPR dalam membangun kebijakan yang menjamin perlindungan hak-

hak Buruh Migran. Konvensi Migran 1990 seharusnya menjadi dasar 

hukum sekaligus menjadi landasan dalam membangun sistem 

perlindungan buruh migran termasuk dalam pembahasan Revisi UU 

No. 39 Tahun 2004 di DPR. Begitu pun dengan respon dan kinerja 
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yang cenderung lamban dari pemerintah dalam menangani kasus-

kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan 

 

 Berdasarkan kondisi tersebut, Solidaritas Perempuan (SP), Solidaritas 

Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur 

(SBMC), menuntut: 

1. Pemerintah dan DPR-RI segera Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 

1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan 

Keluarganya (Konvensi Migran 1990). 

2. Kemenakertrans, BNP2TKI, Satgas Anti Hukuman Mati, Satgas 

Penanganan TKI Bermasalah, Gugus Tugas PPTPO, Kementrian 

Luar Negeri, secara sesungguh-sungguh dan responsif menangani 

kasus-kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan 

dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan berperspektif gender.  

3. Pemerintah RI segera lindungi dan selamatkan saudara, istri, anak, 

kerabat kami Buruh Migran Perempuan yang saat ini bekeja 

mempertaruhkan hidup dan nyawa mereka di luar negeri 

 

Jakarta, 23 Desember 2011 

Hormat kami, 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

   

 

Kontak person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

Nisaa Yura: nisaa@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 2 Februari 2009 

Siaran Pers Bersama 

 

Jangan Ulang Konflik Aceh Lewat PT. SAI–Lafarge 

 

PT Semen Andalas Indonesia atau PT. SAI-Lafarge telah menggali 

bahan semen di kawasan Karst Moniken Kecamatan Lhoknga. 

Kawasan karst itu tangkapan dan simpanan air 2 kabupaten, Aceh 

besar dan kota banda Aceh. Matinya pertanian Cengkeh dan buah-

buahan  serta krisis air menimpa warga sepanjang 20 tahun terakhir. 

Pasca Tsunami, PT SAI meluaskan pengerukannya ke karst Lhoknga, 

membangun pabrik, PLTU dan pelabuhan. Warga sekitarnya berkali-

kali menolak, tak hanya karena kesepakanan diingkari perusahaan, 

tapi juga kekhawatiran terhadap lahirnya konflik baru pasca Tsunami.  

 

Sekitar 99 persen saham PT SAI dimiliki Lafarge, perusahaan Semen 

terbesar kedua di dunia dari Perancis. Situasi yang telah berlangsung 

lebih dari 20 tahun tersebut, akhirnya sementara terhenti, akibat 

tsunami akhir tahun 2004 silam. Pada 2006, PT.SAI-Lafarge kembali 

melakukan rekonstruksi dan meningkatkan produksinya dari 1 juta ton 

menjadi 1,6 juta ton pertahun. Bersama itu, akan memperluas 

kawasan tambang, membangun pabrik, PLTU dan pelabuhan. 

Peningkatan produksi, tentu akan meningkatkan intensitas dan 

perluasan masalah di sekitar kawasan PT SAI.  

 

Sebelum perluasan saja, masyarakat Lhoknga dan Leupung telah 

mengalami banyak kerugian. Mulai (1) runtuhnya sumber ekonomi 

utama masyarakat dari kebun Cengkeh dan buah-buahan, yang tak 

berbunga lagi sejak debu PT SAI mencemari kawasan sekitar. Ini juga 

menimpa lahan-lahan sawah. Padahal. Masyarakat, sebahagian besar 

mata pencahariannya adalah bertani, berkebun, berdagang dan 

nelayan. Air sawah, sumur, sungai bahkan perkebunan, mengering 

airnya. Penyakit ISPA juga meningkat 80 persen, peringkat tertinggi di 
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Kec. Lhoknga dibanding sebelum PT SAI beroperasi. Suara ledakan 

dinamit (blasting) yang dilakukan 2 kali sehari membuat  perempuan 

dan anak-anak trauma, karena kawasan itu juga kawasan konflik. 

Sumur dan rumah penduduk retak akibat blasting, dan longsoran 

batuan menutup sawah penduduk, yang jaraknya hanya 200 meter 

dari lokasi perusahaan. Ini juga mempengaruhi hewan endemik di 

kawasan, seperti kelelawar, karena terganggu bising. Padahal proses 

penyerbukan tanaman buah bergantung pada satwa ini.  

 

”Kami harus menutup rapat semua jendela dan pintu rumah kami 

agar tidak masuk debu dari pabrik....” pernyataan seorang perempuan 

di desa sekitar pabrik. Aksi yang akhirnya menutup, mereka ingkar. 

 

Sementara pabrik berhenti, masyarakat dapat kembali menghirup 

udara segara. Kawasam wisata pantai … kemali ramai, sehingga 

penghasilan warga meningkat. Tidak hanya itu, sebahagian petani 

mulai dapat hasil panen yang 3 kali lipat lebih bagus, dari pada ketika 

pabrik beroperasi.  

 

Dampak ke depan yang akan terjadi adalah hancurnya sumber mata 

air yang menjadi sumber utama air penduduk di sebagian Aceh Besar 

dan kota Banda Aceh akibat peledakan material bahan baku semen, 

matinya sumber pendapatan masyarakat setempat karena sawah, 

ladang dan tambak tidak bisa digunakan disebabkan kekurangan air 

dan pecahan batu hasil ledakan,  gua vertikal, gua fosil sebagai cagar 

alam mengalami kerusakan seiring dengan perubahan struktuk tanah 

lapisan bawah, Nelayan tradisional tidak bisa memperoleh ikan 

tangkapannya karena limbah cair yang dialirkan ke laut akan 

menyebabkan kerusakan parah ekosistem laut.  Dampak terhadap 

bangunan, dinding sumur, rumah, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas 

lainnya akan menjadi retak dan dengan sendirinya hancur 

dikarenakan getaran ledakan dan pecahan bebatuan, hal ini sudah 

terjadi pada waktu sebelum tsunami saat operasi perusahaan dimulai 
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dan ganti rugi terhadap lahan dan bangunan yang rusak sampai 

sekarang belum selesai sepenuhnya. 

 

Kami menyesalkan respon pemerintah NAD, yang tidak menghiraukan 

suara-suara warga. AMDAL yang cacat adalah indikator betapa 

mudahnya izin pendirian dan operasi suatu perusahaan diberikan 

tanpa melihat dampak yang terjadi bagi lingkungan dan masyarakat 

sekitar, AMDAL PT. SAI tahun 2006 cacat karena sebelum ditetapkan 

menjadi  dokument perusahaan tidak disosilisasikan kepada 

masyarakat luas,  tidak melalui tahapan ilmiah/proses penelitian 

akademik, memberikan informasi dan data aktual dan faktual.  

 

Kehadiran PT.SAI-Lafarge ini, akan kembali mengancam kehidupan 

masyarakat, laki-laki dan perempuan, bahkan lebih parah, karena 

penambahan jumlah produksi serta pembukaan PLTU Batu bara. 

Masyarakat yang telah berpuluh tahun dibohongi oleh perusahaan, 

kembali dibohongi oleh perusahaan. Penyusunan AMDAL PT.SAI-

Lafarge yang tidak melibatkan masyarakat, bahkan informasi yang 

disampaikan dalam AMDAL tersebut tidak sesuai dengan fakta di 

lapangan. Menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempunyai itikad 

baik untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat di Lhoknga dan 

Leupung yang telah diambil sumber daya alamnya oleh PT.SAI-

Lafarge. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka kami menuntut: 

1. Penghentian operasi PT. SAI, sebelum kaji ulang AMDAL perluasan 

proyek dilakukan, dan memasukkan kewajiban pemulihan 

kawasan karst yang sudah ditambang sejak tahun 1980 

2. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan 

pelanggaran HAM sipil dan ekonomi, sosial budaya sepanjang 

operasi PT. SAI sejak tahun 1980 

3. Mendesak Pemerintah Perancis bertanggung jawab terhadap PT. 

SAI, yang beroperasi dengan cara yang buruk dan tidak 
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bertanggung jawab. Pemerintah Perancis segera memerintahkan 

Lafarge melalui Duta besar Perancis untuk meminta pertanggung 

jawaban PT. SAI-Lafarge atas kerusakan lingkungan yang telah 

dilakukan selama 29 tahun.  

4. Untuk menghindari Konflik Pasca tsunami kami mendesak 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menindak tegas 

PT. SAI-Lafarge terhadap kerusakan lingkungan yang 

diakibatkannya.   

 

Jakarta, 2 Februari 2009 

 

 

KOMITE MASYARAKAT BERSATU KECAMATAN LHOKNGA DAN KECAMATAN 

LEUPUNG 

BERSAMA 

SEKNAS SOLIDARITAS PEREMPUAN, SOLIDARITAS PEREMPUAN ACEH, 

SOLIDARITAS PEREMPUAN JABOTABEK, JATAM, WALHI-EKNAS, KAU, 

KOMUNITAS TIKAR PANDAN, KARST ACEH, YAYASAN KATA HATI-ACEH, 

IMAPA, FOBA, IMPAS, HIMAL, GMAI 

 

 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 
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Depok, 10 November 2009 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Deklarasi Bersama 

”Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Keadilan” 

 

Kesalahan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi telah menyingkirkan hak-hak rakyat, mengabaikan inisiatif 

masyarakat lokal yang pada akhirnya menyebabkan bencana ekologis 

dan memperburuk dampak perubahan iklim. Situasi perubahan Iklim 

tersebut menyebabkan turunnya daya dukung dari sumber-sumber 

produktif rakyat dan berakibat pada pemiskinan kelompok-kelompok 

rentan, khususnya perempuan.    

 

Tantangan perubahan iklim ini semakin diperparah dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang menganut paham liberalisasi dan tidak 

berperspektif perlindungan terhadap hak-hak rakyat, seperti UU 

Penanaman Modal (UUPM) yang memang sengaja dibuat untuk 

meningkatkan dominasi dan eksploitasi modal asing dalam investasi 

dan perdagangan dengan melakukan liberalisasi di semua sector. UU 

ini melindungi kepentingan pemilik modal dengan menempatkan 

Indonesia sebagai penyedia bahan mentah dan buruh murah, 

melegitimasi investor baik dalam maupun luar negeri untuk 

melakukan peralihan asset ke luar negeri, serta membuka lebar 

liberalisasi tenaga kerja asing yang kemudian mengancam peluang 

tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, dengan disahkannya UU 

Penanaman Modal ini, pemerintah Indonesia mengabaikan keadilan 

distributif bagi pendapatan dan hak-hak rakyat untuk pengelolaan 

sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan.  

 

Liberalisasi di sektor kesehatan dapat dibuktikan dengan disahkannya 

UU Kesehatan. UU ini sebenarnya lebih melindungi rezim medis 

daripada memenuhi hak-hak rakyat atas kesehatan. Negara 



 
 

80 
 

mengalihkan tanggung jawabnya terkait kewajibannya untuk 

mewujudkan ‘Indonesia Sehat 2010’ kepada pihak swasta dalam 

rangka mengusung agenda komersialisasi dibidang kesehatan namun 

dengan kualitas kontrol yang amat terbatas.  Kehadiran UU ini belum 

dapat dirasakan sebagai jalan keluar atas segala persoalan yang 

timbul akibat manajemen dan pelayanan medis yang tidak memadai.  

 

Banyaknya respon masyarakat sipil atas UU yang mengabaikan hak 

rakyat, dianggap suatu ancaman bagi Negara, sehingga negara 

mengeluarkan kebijakan yang membatasi akses masyarakat sipil 

untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan seperti Permendagri No. 

38 Tahun 2008, RUU Ormas dan RUU Rahasia Negara yang 

memberangus kedaulatan rakyat. Lebih jauh lagi, Negara telah 

mengontrol Hak-hak seksualitas dan otonomi tubuh perempuan 

dengan dikeluarkannya UU Pornografi yang berpotensi 

mengkriminalisasi perempuan serta melanggar nilai-nilai pluralisme.     

 

Sedangkan kebijakan yang dinilai dapat memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak rakyat seperti UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, 

secara sengaja diselewengkan dan dilemahkan  dengan berbagai 

kebijakan dan peraturan yang mencerabut hak-hak rakyat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupannya, 

misalnya saja UU Migas, UU Minerba, UU Kehutanan, UU Penanaman 

Modal dan UU Sumberdaya Air. 

 

Arah kebijakan pemerintah Indonesia yang mengarah ke 

neoliberalisme bahkan memperlihatkan tendensi kembali ke sistem 

otoritarianisme, sebenarnya melenceng jauh dari  kewajiban Negara 

untuk melembagakan demokrasi dan memajukan kesejahteraan 

rakyat; Parahnya, kebijakan-kebijakan tersebut melemahkan inisiatif 

pemberdayaan masyarakat dan secara sistematis menghilangkan 

kedaulatan rakyat.   
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Kombinasi antara kesalahan pembangunan dan perubahan iklim 

global melahirkan kasus-kasus konflik sumberdaya alam yang terjadi 

di daerah daerah, menghambat inisiatif-inisiatif pemberdayaan yang 

dilakukan masyarakat, mengakibatkan migrasi tenaga kerja, 

menyebarnya ancaman-ancaman ekologis, turunnya resiliansi 

masyarakat,  berujung pada situasi kemiskinan ekstrem.   

 

Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum jelas tentang kewajiban 

Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan berperspektif 

liberalisasi justru melanggar beberapa pasal dalam UUD 1945, antara 

lain adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat (2) dan (3), dsb. Usaha-usaha 

masyarakat sipil untuk melakukan Judicial Review atas UU Penanaman 

Modal dan UU Pornografi kurang mendapatkan penanganan yang 

signifikan berpihak pada rakyat. 

  

Permasalahan diatas, menjadi keprihatinan “Jaringan Masyarakat Sipil 

Untuk Keadilan ” yang telah melaksanakan ‘Temu Nasional Jaringan 

Masyarakat Sipil Untuk Keadilan’ di Wisma Hijau, Cimanggis pada 

tanggal 9-11 Nopember 2009 dengan tema “Perubahan Iklim, 

Kesehatan dan HIV/AIDS Dalam Perspektif Keadilan Jender, Pluralisme 

dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal” melihat berbagai permasalahan 

menyangkut hak hidup rakyat, dengan ini kami berkesimpulan bahwa: 

1. Adanya tumpang tindih beberapa produk perundang-undangan 

yang ada di Indonesia, seperti UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 

dengan UU Sumberdaya Air, UU Pornografi dengan UU No.7 

Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap 

Perempuan, UU Penanaman Modal dengan UU No. 32 Tahun 

2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 

2. Adanya implikasi dari UU yang tidak sensitif terhadap kepentingan 

rakyat sehingga menyebabkan terampasnya hak-hak rakyat.  

3. Negara mengabaikan partisipasi dan inisiatif masyarakat didalam 

pengelolaan sumber daya local dalam penyelesaian konflik 



 
 

82 
 

Perubahan Iklim, Kesehatan, HIV/AIDS, Keadilan Jender dan 

Pluralisme. 

4. Tertutupnya akses dan kontrol rakyat terhadap kebijakan public 

yang melindungi hak-hak rakyat sehingga membuat rakyat 

semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami “Jaringan Masyarakat Sipil 

Untuk Keadilan” mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia 

melalui instansi terkait: 

1. Untuk melakukan sinkronisasi terhadap produk perundang-

undangan yang mempunyai implikasi terhadap pelanggaran hak-

hak rakyat. 

2. Membuka akses dan fasilitas seluas-luasnya kepada rakyat untuk 

terlibat penuh dalam setiap proses kebijakan publik untuk 

pemenuhan kebutuhan kesejahteraan rakyat. 

  

Wisma Hijau, Cimanggis Depok 

10 November 2009 

 

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Keadilan 
PELANGI KASIH Siborong-borong, IDRAP, PKMD Bethesda Serukam, YAKUMM 

EMERGENCY UNIT, YAYASAN MATEPE MAKASSAR, KALYANAMITRA, CD 

Bathesda, SINTESA Kendari, YAYASAN PETRASA, Yayasan Trukajaya, Aliansi 

Organik Indonesia, Bina Insani, BITRA IND, GKPI SIANTAR, GKPI SIANTAR, 

Lakpesdam NU, Solidaritas Perempuan, YAKOMA PGI, Palkesi, AMAN, 

YAKKUM, YSSN, MBM, ELSAM, INFID, GBKP, GKPS, PRAKARSA 

 

Tim Negosiasi DNPI dan MK: 

Freddy E. P,  Risma Umar, Moh. Hasyim, Wahyudi, Pdt. Agustinus 

Purba, Nina Ravier-Hutagalung, Debby Sondakh, Saudur, Sitorus, 

Debora Dembitmar-CD Bethesda 
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Jakarta, 19 Mei 2010 

Siaran Pers Bersama 

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo 

 

Pemerintah Desak PT Lapindo Brantas Penuhi Hak Dasar Warga 

 

Jakarta, 19 Mei 2010. Tragedi kemanusiaan yang mengharu-biru di 

Porong, Sidoarjo, tak kunjung terselesaikan. Jelang 4 tahun Lumpur 

Lapindo, penuntasan dampak ekonomi, politik, sosial, budaya, dan 

religi masyarakat Porong dibiarkan terkatung. Berbeda 360 derajat, 

pemilik PT. Lapindo Brantas sekaligus ketua umum Partai Golkar justru 

kian bebas melenggang dan beratraksi politik guna mengamankan 

kepentingan diri dan kelompoknya.   

 

Buah persenyawaan penguasa-pengusaha ditengarai sebagai faktor 

kuat berlarutnya penuntasan kasus Lumpur Lapindo. Pada Pasal 15 A 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terang menyebut bahwa, “Biaya 

penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area 

Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN.” Inilah 

bukti betapa lemahnya penyelenggara negara sehingga mesti tunduk 

pada aturan yang dikehendaki oleh korporasi.  

 

Betapa tidak, hingga saat ini banyak warga, terutama yang tinggal di 

kawasan pesisir pantai dan petambak  menolak pembuangan lumpur 

ke Kali Porong dan ke laut. Pasalnya, Kali Porong merupakan sumber 

pengairan lebih dari 4.000 hektar tambak di Kecamatan Jabon, 

Sidoarjo. Apabila lumpur dibuang ke Kali Porong, maka selanjutnya 

akan masuk dan merusak tambak, serta meracuni udang dan ikan 

dalam tambak.  

 

Melihat hal itu, pembuangan lumpur Lapindo ke laut tidak hanya 
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merusak biota alam di dalamnya. Tindakan itu juga akan membawa 

kerugian ekonomi masyarakat. Pasalnya, sekitar 40 sampai 50 persen 

produksi perikanan di laut Jawa Timur tidak bisa berjalan normal. 

Padahal, perikanan tambak merupakan sektor unggulan di Kabupaten 

Sidoarjo dan merupakan tambak organik terbesar di Indonesia. Sekira 

30 persen ekspor udang Indonesia berasal dari tambak Sidoarjo 

dengan nilai produksi sekira Rp800 miliar per tahun. 

 

Hilangnya mata pencaharian orang tua tak pelak berdampak pada 

maraknya putus sekolah, mulai dari SD, SMP, SMU hingga mereka 

yang dengan terpaksa merelakan dirinya untuk tidak meneruskan ke 

jenjang lebih perguruan tinggi. Bayangkan, akibat luapan lumpur 

Lapindo, siswa SDN Kedungbendo III awalnya berjumlah 553 orang 

dan kini hanya tersisa 30 orang. Lebih parah lagi, dari 15 orang tenaga 

pendidik, kini hanya menyisakan 3 orang. 

 

Tidak hanya itu, permasalahan tersebut juga telah ‘memaksa’ 

perempuan untuk harus bekerja menjadi PSK yang rentan terhadap 

kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan tidak sedikit perempuan 

yang menjadi korban trafficking. Perempuan di pengungsian sampai 

hari ini juga belum mendapatkan hak mereka dari negara terhadap 

hak-hak mereka yang ‘dirampas’ oleh PT.Lapindo Brantas Co.  

Berdasar fakta di atas, Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo 

mendesak kepada pemerintah untuk: 

1. Pemerintah harus tindak tegas PT. Lapindo Brantas untuk 

pemenuhi hak dasar warga, termasuk hak perempuan dan anak.  

2. Melakukan pemulihan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, 

pendidikan, kesehatan, dan religiusitas masyarakat, termasuk hak 

perempuan dan anak serta  

3. Hentikan pembuangan lumpur Lapindo ke laut. 

 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 15 Juli 2010 

Siaran Pers Bersama 

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo 

 

Rp. 50 Juta, Indonesia Bangga 

Rp.1000 untuk Anak-anak Korban Lapindo 

 

(Jakarta, 15/07/10). Sekali lagi rakyat Indonesia membuktikan diri 

lebih peduli. Solidaritas mereka terbukti, hanya dalam waktu 6 

hari sejak di launching 8 Juli 2010 di Kontras, solidaritas Rp.1.000 

untuk anak-anak korban Lapindo, telah terkumpul Rp. 50.560.675 

(lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh 

puluh lima rupiah). Solidaritas ini menunjukkan rakyat Indonesia 

lebih peka terhadap masa depan pendidikan anak-anak, 

khususnya dalam hal ini anak-anak korban Lapindo. 

 

Sebaliknya, pemerintah (BPLS) justru tidak menyentuh sama sekali 

penanganan masalah ini, apalagi Lapindo Brantas Inc. Padahal, 

pemerintah telah menghabiskan Rp. 4,3 triliun hanya mengurusi 

masalah tanggul dan sosial yang terbatas pada masalah ganti rugi. 

Jumlah yang sungguh besar, padahal sementara ini ada 103 anak 

yang membutuhkan biaya sekolah yang tidak sampai 1 persen dari 

ongkos yang telah dikeluarkan pemerintah untuk masalah Lapindo 

ini. 

 

Inti dari gerakan ini adalah untuk membantu  pendidikan anak-

anak korban lumpur lapindo yang menjadi bagian gerakan Anti 

Generasi Suram dan perlawanan terhadap rejim yang telah 

mengabaikan hak-hak pendidikan anak sebagai penerus bangsa.  

 

Masalah pendidikan anak-anak korban Lapindo, merupakan salah 

satu masalah yang tak diperhatikan apalagi mau diurus. Yang 

lainnya, misalnya masalah kesehatan, lapangan pekerjaan hingga 



 
 

86 
 

konflik yang dapat muncul akibat berlarut-larutnya penyelesaian 

masalah jual beli atau ganti rugi. Belum lagi resiko terhadap warga 

yang ada disekitar tanggul, yang sewaktu-waktu terancam oleh 

jebolnya tanggul dan bubble gas yang muncul dari tanah.  

 

Gerakan ini merupakan tahapan awal Rp.1.000 untuk biaya 

pendidikan anak-anak korban Lapindo. Tentu saja jumlah 103 

anak ini belumlah meliputi 16 Desa yang telah terimbas oleh 

lumpur Lapindo. Masih banyak anak-anak yang mengalami hal 

sama, diakibatkan kesulitan orang tuanya mendapatkan pekerjaan 

dan penghasilan yang telah ditenggelamkan oleh Lapindo. 

 

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang tak terkira kepada 

rakyat Indonesia yang memberikan sumbangsi/donasinya demi 

masa depan anak-anak korban Lapindo. Tak lupa juga kepada 

kawan media, relawan, simpatisan kami terima kasih sebesar-

besarnya. Kami bangga atas kepedulian anda semua, oleh 

karenanya kami menyatakan donasi kepada 103 anak 

(Rp.43.644.500) kami tutup untuk tahap ini. 

 

Kontak Person: 

Selamet Daroyni : selametdaroyni@gmail.com  

Andri S. Wijaya : andrie@jatam.org  

Bambang C.Nusantara : caturaka@gmail.com  

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org  
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Jakarta, 28 Juli 2010 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Asian Development Bank (ADB) Tutup Mata, Tutup Mulut dan Tutup 

Telinga 

 

Asian Development Bank-Bank Pembangunan Asia (ADB) merupakan 

salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada 

Negara anggota dengan tujuan pembangunan dan mengentaskan 

kemiskinan, yang juga merupakan sumber dana pembangunan ketiga 

terbesar di Asia Pasifik . ADB selama ini fokus terhadap penyediaan 

dana publik bagi proyek-proyek, khususnya proyek-proyek 

infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, jembatan-

jembatan, bendungan, pembangkit listrik dan air, dan lain sebagainya. 

Salah satu negara peminjam adalah Indonesia yang juga merupakan 

anggota. Indonesia merupakan peminjam terbesar ADB, dimana  

hingga maret 2010 hutang Indonesia ke ADB 11.24 miliar dolar AS 

atau 17.5 persen.6 ADB sesungguhnya memiliki kebijakan yang 

menjadi acuan bagi para anggota maupun sektor privat yang akan 

melakukan pinjaman, hibah, maupun bantuan teknis. 

 

Selain aturan perlindungan yang meliputi penggusuran, kebijakan 

masyarakat adat dan kebijakan lingkungan serta kebijakan Gender 

dan Pembangunan (GAD) yang bertujuan memastikan keterlibatan 

perempuan dalam setiap proyeknya, ADB juga memiliki kebijakan 

komunikasi publik atau dikenal dengan Public Communication Policy 

(PCP).  

 

Akan tetapi, selama ini kebijakan ADB terutama PCP- Kebijakan 

Komunikasi Publik, belum terinformasi dan terimplementasi kepada 

masyarakat termasuk perempuan. Padahal masyarakat merupakan 

                                                           
6
 http://bataviase.co.id/node/214458/melihat dari Warta Kota 
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bagian yang seharusnya mendapatkan informasi terutama terkait 

dengan proyek maupun dampak yang akan mereka alami dengan 

adanya proyek tersebut. Banyak proyek ADB yang mengalami 

kegagalan karena tidak adanya keterbukaan informasi proyek kepada 

masyarakat terkena dampak khususnya perempuan. Madrasah 

Education Development Project (MEDP) misalnya, dimana perempuan 

tidak pernah diinformasikan dan terlibat dalam proses konsultasi 

proyek, termasuk ketidaktersediaan informasi dan aksesnya termasuk 

mengenai perkembangan projek dan sumber dana proyek tersebut. 

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat terkena dampak proyek 

pembangunan jalan regional yang akan didanai oleh ADB sebesar USD 

500 juta. Masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi kepastian 

proyek, terutama perempuan. Selain itu, dokumen yang disediakan 

oleh ADB sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak 

mengetahui dengan jelas mengenai proyek tersebut.  

 

Kebijakan PCP telah ada sejak 2005, akan tetapi dalam kebijakan PCP 

belum secara jelas menggambarkan bagaimana masyarakat 

mendapatkan akses informasi proyek. Berbagai desakan dari 

masyarakat sipil ke ADB untuk melakukan review terhadap kebijakan 

PCP, kemudian direspon dengan review draft PCP 1. Akan tetapi 

dalam review draft PCP ini juga masih banyak terdapat kelemahan, 

seperti pada poin daftar pengecualian yang panjang, pengungkapan 

informasi yang tidak transparan dan terbuka, rumitnya mekanisme 

pengaduan yang disinyalir tidak independen, maupun akses informasi 

yang masih membatasi masyarakat terhadap informasi proyek yang 

didanai oleh ADB. Salah satu tuntutan dalam draft ini adalah ADB juga 

diharuskan menyediakan informasi proyek dalam bahasa lokal yang 

diterjemahkan dengan jelas, lengkap dan mudah dipahami oleh 

masyarakat.  

 

Proses konsultasi di Indonesia yang dilaksanakan pada 28 Juli 2010, 

juga masih banyak kelemahan, di antaranya tertutupnya informasi 
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mengenai peserta yang hadir dalam proses konsultasi dan sangat 

terbatas. Bahkan substansi yang terdapat dalam draft PCP, masih 

lemah dan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama 

perempuan.  

 

Melihat proses serta substansi dari draft PCP tersebut yang belum 

mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya perempuan, maka 

Solidaritas Perempuan melihat proses konsultasi ini belum 

mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya kepentingan 

perempuan, bahkan semakin mempersempit makna keterbukaan 

informasi bagi masyarakat.  

 

Jakarta 28 Juli 2010 

 

Wardarina 

Koordinator Program Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 

 

Aceh, 29 Juli 2010 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Gerakan Masyarakat Sipil Aceh Menolak Proses Tinjauan PCP ADB 

yang Tidak Akuntabel dan Transparan 

 

Aceh, 29 Juli 2010 – Asian Development Bank (ADB) adalah salah satu 

lembaga pembiayaan internasional terkemuka nomor dua dunia 

setelah World Bank (WB) yang misinya membantu sebagian besar 

anggotanya di Asia Pasifik yang notabene adalah negara-negara 

berkembang (termasuk Indonesia) untuk menanggulangi dan 

mengurangi kemiskinan serta bertujuan meningkatkan kualitas hajat 
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hidup masyarakat di negara-negara tersebut. Markas Besar ADB 

berada di Manila. Lembaga keuangan multilateral ini berdiri sejak 

tahun 1966. 

 

Pada tanggal 28 – 29 Juli 2010, ADB akan mengadakan konsultasi 

Tinjauan Kebijakan Komunikasi Publik (PCP/Public Communication 

Policy) mereka di Indonesia, dengan mengambil lokasi di Jakarta dan 

Aceh. Konsultasi tersebut merupakan bagian dari putaran konsultasi 

ADB di beberapa negara terpilih, seperti di Kamboja, Bangladesh, 

Tajikistan, Filipina, Amerika Serikat, Kanada dan terakhir di Indonesia. 

 

Namun, proses konsultasi yang dilakukan tidak memperlihatkan 

kesungguhan ADB dalam mendengarkan pendapat masyarakat. Hal ini 

dapat kita lihat dengan tidak adanya respon dan informasi dari ADB 

terkait konsultasi ini seperti undangan, maupun agenda pertemuan 

konsultasi. “Kami  masyarakat tidak pernah mendpatkan informasi 

mengenai konsultasi publik ini dari ADB, begitu juga dengan peserta 

yang hadir, seperti apa kriteria peserta yang diundang oleh ADB untuk 

konsultasi ini” Ungkap Yulfan, masyarakat Lhoknga, Aceh Besar. 

 

Proses konsultasi di Aceh juga terkesan membatasi akses publik untuk 

terlibat dalam konsultasi yang dilakukan hari ini (29 Juli 2010). Hal ini 

dapat dilihat dengan tidak adanya informasi dan pengumuman ke 

publik mengenai konsultasi PCP-ADB yang akan dilakukan. Akan 

tetapi, karena sejumlah tekanan dari berbagai elemen sipil baik di 

tingkat nasional maupun daerah, pertemuan konsultasi PCP di Aceh 

dapat diikuti oleh 2 (dua) orang peninjau dan sejumlah peserta 

perwakilan masyarakat yang direkomendasikan oleh koalisi elemen 

sipil dan barisan ornop. Walaupun sampai dengan hari ini, belum 

terinformasi mengenai agenda yang akan dibahas dalam proses 

konsultasi ini. 
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Hal diatas menunjukkan bahwa proses konsultasi yang dilakukan ADB 

tidak akuntabel dan transparan, serta menunjukkan ketidakseriusan 

ADB dalam melakukan tinjauan PCP mereka yang telah diberlakukan 

sejak hampir 5 tahun lalu (1 September 2005) itu. Tuntutan dari 

Gerakan Masyarakat Sipil Aceh atas kondisi yang berlaku saat ini 

adalah mendesak agar proses Tinjauan PCP harus dilakukan terbuka 

untuk publik secara luas, partisipatif dan transparan sehingga terjadi 

perubahan yang mendasar dan substansial dalam PCP ADB kedepan, 

terutama dalam hal akses dan keterbukaan informasi publik yang 

mudah dipahami dan menghargai kapasitas masyarakat penerima 

manfaat (baca: korban). 

 

Disamping itu Gerakan Masyarakat Sipil Aceh juga menuntut agar ADB 

mempublikasikan secara luas dari serta melakukan evaluasi secara 

mendasar dan menyeluruh terhadap proyek-proyek ETESP mereka di 

Aceh dalam periode 2005-2010 yang dinilai hingga saat ini banyak 

menyisakan masalah di lapangan. 

 

Aksi hari ini, salah satu bentuk kesadaran kritis yang dilakukan oleh 

sejumlah elemen masyarakat sipil untuk menunjukkan ketidak 

percayaan masyarakat sipil terhadap proses konsultasi yang dilakukan 

oleh ADB. 

 

Aksi Diam (baca: tutup mulut dengan lakban hitam) ini dimulai sekitar 

pukul 11.15 WIB bersamaan dengan dimulainya kegiatan konsultasi 

Tinjauan PCP ADB di Banda Aceh yang berlangsung di Dayan Dawood. 

Demonstran awalnya menggelar aksi didepan pintu gerbang masuk 

Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah. 

 

Menjelang waktu rehat siang, demonstran bergerak maju kedalam 

gedung, tepatnya di mulut pintu ruangan dimana pelaksanaan 

Tinjauan PCP ADB dilaksanakan. Puluhan peserta Tinjauan PCP ADB 

saat keluar ruangan langsung memperhatikan poster-poster protes 
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demonstran sebelum akhirnya menyantap hidangan siang yang telah 

diselenggarakan panitia. Sementara itu demonstran tetap diam 

ditempat. Akhirnya sekitar pukul 14.15 WIB saat kegiatan tinjauan PCP 

ADB dimulai kembali, beberapa perwakilan masyarakat yang 

merupakan rekomendasi dari sejumlah ornop di Aceh melakukan 

walkout sekaligus menandai berakhirnya “aksi diam” tersebut. 

 

“Aksi diam pagi hingga siang menjelang sore ini menkonstruksikan 

paling tidak dua hal. Pertama, ADB telah melakukan pembungkaman 

publik dengan proses pelaksanaan tinjauan PCP ADB yang sangat 

membatasi akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. Kedua, sungguh informasi kunci dan rinci terkait proyek-

proyek ADB di Aceh termasuk mekanisme pelaksanaannya sangat sulit 

untuk diperoleh sehingga banyak elemen terutama masyarakat 

penerima manfaat (baca: korban) sering tidak tahu mengungkapkan 

apa dan siapa itu ADB sesungguhnnya!”. Demikian pernyataan 

Arifsyah, salah satu anggota demonstran. 

 

 

Pernyataan Pers Bersama Oleh: 

 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Walhi Aceh, 

Jaringan KuALA, Masyarakat Lhoknga, 

LSM SAKA, AOC, ASF, Yayasan Lamjabat, Beujroh, KPI 

 

 

Informasi dan konfirmasi lebih lanjut: 

 

Donna Swita Hardiani   SP Aceh                    

Puspa Dewy               SP Seknas  

David  Susanto                    SP Aceh                    

Arifsyah, M. Nasution      Jaringan KuALA        

Abdul Muis                          Beujroh                     
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Jakarta-24 Januari 2011 

 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Negara Harus Hentikan Kriminalisasi terhadap Perempuan  

Pembela HAM 

 

Jakarta-24 Januari 2011, Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah 

pada 15 November 2010 telah menjatuhkan vonis terhadap Eva 

Susanti H. Bande Alias Eva dengan hukuman 4 tahun penjara. Majelis 

Hakim menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 160 

KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang 

Penyertaan. Vonis ini melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 

tahun enam bulan.  

 

Kondisi ini semakin menambah panjang daftar pembela Hak Asasi 

Manusia yang dikriminalkan. Sementara disatu sisi, negara tidak 

kunjung menunjukan keseriusan untuk memberikan perlindungan 

bagi pembela HAM. Sehingga, jika kondisi seperti ini dibiarkan 

berlarut, maka para pembela HAM akan semakin rentan dengan 

kriminalisasi, kekerasan, teror, intimidasi dan berbagai potensi 

ancaman lainnya. Terlebih khusus bagi perempuan pembela HAM, 

tentu sangat rentan mendapat perlakuan yang lebih kompleks yakni 

diskriminasi, pelecehan sexual dan teror psychil lainnya, sebagaimana 

dialami oleh Eva Susanti H. Bande.  

 

Lembar sejarah negeri ini tentu mencatat berbagai bentuk 

kriminalisasi, ancaman dan intimidasi yang diterima oleh pembela 

HAM, diantaranya pembunuhan Marsinah, pembunuhan Munir, 

ancaman pidana pencemaran nama baik terhadap Emerson Yuntho 

serta Illian Deta Sari (aktivis ICW) kemudian Usman Hamid (aktivis 
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KontraS) serta pembunuhan jurnalis yang marak belakangan ini, dan 

sampai saat ini masih ada yang belum terselesaikan.   

Vonis 4 tahun terhadap Eva Susanti membuktikan bahwa kultur 

peradilan di negeri ini belum berubah, tidak berpihak kepada 

kepentingan rakyat untuk memperoleh keadilan sejati. Birokrasi 

peradilan kita masih parsial dalam melihat sebuah persoalan, khusus 

untuk kasus ini, pokok perkara yakni dugaan penyerobotan tanah dan 

penggusuran tanaman kehidupan petani yang selanjutnya menjadi 

perkebunan kelapa sawit justru tidak tersentuh. Ironisnya putusan PN 

Luwuk tidak menghiraukan sama sekali upaya hukum yang dilakukan 

para petani.  

 

Tersingkirnya rakyat petani dari sumber sumber kehidupan mereka 

akibat aktivitas perusahaan yang menggusur bantaran sungai, 

menggusur tanaman kehidupan petani, menyerobot lahan 

bersertifikat, membabat hutan produktif, merampas tanah adat, 

merusak jalan akses produksi petani, mengalihfungsikan kawasan 

hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, merusak Suaka Margasatwa 

Bangkiriang di Kecamatan Toili dan Toili Barat sama sekali tidak 

menjadi pertimbangan keputusan PN Luwuk.  

 

Fungsi peradilan yang sedianya untuk memberi kenyamanan hidup 

dan keadilan bagi rakyat, dalam kasus yang dihadapi Eva dan para 

petani yang ditahan bersamanya, sama sekali merusak fungsi lembaga 

peradilan. Pengadilan Negeri Luwuk hanya melihat satu sisi saja 

perkara ini, yakni kerugian matriel PT KLS yakni rusaknya kantor dan 

terbakarnya buldoser dan eksavator yang selama bertahun-tahun 

digunakan secara tidak bertanggungjawab dan merugikan ribuan 

keluarga petani yang berdampak jangka panjang.  

 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami menyatakan hal – hal 

sebagai berikut ; 
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1. Pemerintah harus merealisasikan mekanisme perlindungan bagi 

para pembela HAM. Perlindungan para pembela HAM melalui 

UU tentang pembela HAM, dimana RUU tentang pembela HAM 

saat ini telah didiskusikan cukup intent di kementrian hukum 

dan HAM. Salah satunya, mengacu pada Resolusi Majelis Umum 

PBB, 9 Desember 1998, khususnya dalam pasal 1 disebutkan; 

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri – sendiri maupun 

bersama – sama dengan yang lain, untuk memajukan dan 

memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar ditingkat nasional dan 

internasional.—CEDAW dan UU No.7 tahun 1984.  

2. Segera dilakukan percepatan terhadap revisi Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal – pasal yang 

berpotensi mengkriminalkan para pembela HAM dan 

masyarakat sipil pada umumnya.  

3. Mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan jajarannya 

untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan organisasi 

masyarakat sipil terkait adanya dugaan penyerobotan tanah, 

perambahan kawasan konservasi serta alih fungsi areal Hutan 

Tanaman Industri menjadi perkebunan kelapa sawit yang 

dilakukan oleh PT KLS,  

4. Terkait vonis Eva Susanti H. Bande, kami mendesak agar 

pengadilan Tinggi Palu dapat melihat pokok persoalan secara 

lebih jernih dan selanjutnya dapat membatalkan putusan PN 

Banggai karena dinilai cacat secara yuridis, karena sebenarnya 

upaya Eva dan para petani tidak ditujukan untuk melaksanakan 

kegiatan kriminal. Tujuan para petani adalah menuntut 

perbaikan jalan akses produksi Petani desa Piondo yang dirusak 

parah oleh PT KLS.  

5. Terkait keterlibatan aparat TNI dan Polri yang mengawal 

aktivitas PT KLS merusak berbagai sumber penghidupan petani 

yang sama sekali tidak menunjukkan perlindungan kepada 
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rakyat, sebagaimana kasus di Toili Kabupaten Banggai kiranya 

segera menjadi perhatian serius kedua institusi.  

 

Seknas Solidaritas Perempuan, Walhi, Kontras, 

 Walhi Sulteng, Solidaritas Perempuan Palu dan KPKPST 

 

Kontak Person 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 

 

 

Jakarta, 11 Maret 2011 

Siaran Pers Bersama 

 

"Pemimpin Perempuan Komunitas Kab.Dairi dan Kab.Phakpak Barat  

Bersuara Menolak Tambang" 

 

(Jakarta, 11 Maret 2011). Bagi kaum perempuan pedesaan terutama 

ibu rumah tangga, hubungan harmonis dengan alam merupakan 

pondasi kehidupan atas keberlangsungan hidup antar generasi. Hal ini 

disadari betul oleh kelompok-kelompok perempuan dari Kab. Dairi 

dan Phakpak Barat Sumatera Utara. Di wakili 4 (empat) pemimpin 

mereka dari desa Bonia, Lae Luhung, Lae Maromas dan Desa Malum 

datang ke Jakarta untuk menyampaikan suara mereka kepada 

pemerintah atas persoalan yang mereka hadapi oleh ancaman 

perusahaan tambang PT. Dairi Prima Minerals (DPM).  

 

Tambang lekat dengan kemampuan daya rusaknya yang 

menghancurkan sistem-sistem alami tidak hanya alam juga kehidupan 

sosial, budaya, ekonomi, moral hingga terjadinya tindakan kriminal 

terhadap warga. Rencana PT. DPM anak perusahaan Bumi Resources 

akan menambang Timah Hitam itulah yang menimbulkan 

kekhawatiran warga terutam kaum perempuannya. 
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Walaupun PT.DPM baru pada tahapan eksplorasi dan konstruksi di 

Desa Sopo Komil Kec. Simila Punggapunga dan Desa Lae Marempat 

Kec. Sitellu Tali Urang - Sumatera Utara, akan tetapi masyarakat dan 

perempuan khususnya telah merasakan dampak negatif.  

Pengeboran-pengeboran hingga kedalaman di atas 100 meter, 

pembangunan sarana kantor dan perumahaan karyawan, 

menyebabkan warga sulit mengakses lahan pertaniannya, debit air 

sungai Ketarang terus menurun dan keruh, hasil panen kebun terus 

berkurang. Padahal jika akses terhadap sumber ekonomi di pertanian 

dan air bersih semakin sulit, maka perempuan adalah penderita paling 

akut. Sebab peran gender, masih menempatkan perempuan yang 

memegang peranan penting dari setiap kegiatan rumah 

tangga/domestik.  Lebih dikhawatirkan lagi karena sumber mata air 

dari Gunung Simungun dan Batu Kapur adalah satu-satunya yang 

dimanfaatkan oleh 26 desa sekitarnya. 

 

Parahnya sejak PT. DPM aktif melakukan eksplorasi tahun 1998, 

masyarakat, khususnya perempuan tidak mendapatkan informasi 

yang jelas mengenai aktivitas dan akibat dari kehadiran perusahaan 

tersebut di wilayah mereka.  Termasuk penebangan pohon dikawasan 

hutan lindung register 66 juga berdampak terhadap satwa yang 

berada di hutan seperti babi hutan dan monyet, yang merasa terusik 

ekosistemnya sehingga seringkali keluar dari hutan dan mengganggu 

serta merusak tanaman sawah masyarakat. 

 

Pencemaran air, berkurang atau hilangnya sumbermata pencaharian, 

telah mengakibatkan perempuan harus bekerja lebih untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Padahal Negara harus menjamin dan 

memenuhi serta melindungi hak-hak perempuan, sebagaimana yang 

tercantum dalam ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women) melalui UU No.7 Tahun 

1984, dimana negara mempunyai kewajiban untuk mempromosikan, 

melindungi dan memenuhi hak-hak Perempuan. Akan tetapi,  sampai 
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saat ini, Negara telah gagal memberikan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya bagi perempuan di 

wilayah pedesaaan (tertuang dalam pasal 14 CEDAW). 

 

Masyarakat telah melakukan penolakan terhadap kehadiran tambang 

tersebut sejak beberapa tahun ini. Kelompok-kelompok perempuan 

sudah melakukan upaya-upaya penolakan sejak 2 (dua) tahun yang 

lalu (2009) melalui berbagai aksi dan berdialog dengan pemerintah 

daerah bahkan sampai ke tingkatan legislatif. Akan tetapi, sampai saat 

ini belum mendapatkan respon yang diinginkan oleh masyarakat, 

sehingga kelompok-kelompok perempuan yang diwakili oleh 4 

(empat) pemimpin perempuan datang ke Jakarta untuk bertemu 

dengan pemerintah pusat dan lembaga, seperti  Departemen 

Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi IV DPR, Komnas 

Perempuan, dan Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan 

Perlindungan Anak, dengan harapan mereka dapat memperjuangkan 

nasib mereka melalui upaya di tingkatan nasional. 

 

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kelompok perempuan 

menyampaikan dampak yang dialami oleh masyarakat di desa 

mereka. Kemudian mereka juga menyatakan penolakan mereka atas 

kehadiran tambang di wilayah mereka dan menyampaikan tuntutan 

mereka agar izin untuk pertambangan di wilayah mereka tidak 

sampai dikeluarkan. 

 

SIARAN PERS INI DISAMPAIKAN OLEH 

SOLIDARITAS PEREMPUAN, JATAM, WALHI, PDPK (Persekutuan 

Diakoni Pelangi Kasih), Perempuan Dairi dan Perempuan Phakpak 

Barat - Sumatera Utara. 

Kontak person :  

Aliza Yuliana (Solidaritas Perempuan):  

aliza@solidaritasperempuan.org  

Hendrik Siregar (JATAM) 
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Jakarta, 22 April 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Selamatkan Bumi dan Perempuan: 

Negara harus mengkaji ulang kebijakan sumber daya alam dan 

perubahan iklim 

 

Hari Bumi sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 April seharusnya 

menjadi suatu bentuk peringatan untuk meningkatkan kesadaran 

lingkungan. 

 

Namun hingga hari ini, eksploitasi sumber daya alam dengan tanpa 

memperhatikan daya dukung lingkungan justru semakin masif 

dilakukan di Indonesia dan kerusakan lingkungan pun terus terjadi. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah izin pertambangan yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah hingga mencapai angka 7.000 izin (Data 

Dirjen Minerba, 2010). Ini pun tidak terlepas dari pola pembangunan 

Indonesia yang berorientasi pada pengerukan sumber daya alam, 

industrialisasi dan investasi. Pola pembangunan yang demikian lah 

yang kemudian justru mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber 

penghidupan, mengalami gangguan kesehatan, krisis air dan 

kemudian semakin menjerumuskan masyarakat, khususnya 

perempuan dalam jurang kemiskinan. Situasi ini yang semakin 

memperparah kehidupan perempuan, karena perempuan-lah yang 

sangat dekat dengan alam. 

 

Eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang berdampak 

pada kerusakan lingkungan tidak terlepas dari peran negara melalui 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, yang justru mendorong 

terjadinya percepatan pemanasan global. Hal ini berbanding terbalik 

dengan semangat Indonesia dalam merespon perubahan iklim. Situasi 

dan kondisi perempuan, semakin diperparah dengan perubahan iklim 

yang terjadi begitu cepat. Minimnya informasi yang tersampaikan 
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kepada perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat dan 

perempuan miskin kota,  terhadap situasi perubahan iklim tersebut, 

berdampak pada kerentanan keselamatan perempuan, dan semakin 

menguatkan ketidak adilan gender. 

 

Pemerintah saat ini hanya disibukkan pada proyek-proyek iklim yang 

tidak menjawab permasalahan mendasar perempuan akibat 

perubahan iklim. Seperti proyek-proyek mitigasi REDD dan CDM, 

proyek-proyek pemerintah tersebut semakin meminggirkan akses 

perempuan terhadap sumber daya alam, bahkan tidak ada informasi 

yang disampaikan kepada perempuan terhadap proyek-proyek 

tersebut. Kebijakan dan proyek perubahan iklim yang ada masih 

belum berpihak kepada kepentingan perempuan, seperti misalnya di 

dalam Stranas REDD, walaupun ada kata keadilan gender, akan tetapi 

belum terlalu jelas bagaimana strateginya dalam pelaksanaan proyek 

REDD tersebut. 

 

Walaupun program REDD belum disahkan, akan tetapi saat ini begitu 

banyak proyek-proyek yang mengarah pada REDD dan CDM, seperti 

FIP (Forest Investment Program) yang akan didanai oleh ADB, 

Program HTI yang didanai oleh IFC, dan beberapa proyek lainnya telah 

dilakukan di beberapa daerah seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, 

dsb. Bahkan tidak sedikit proyek-proyek perubahan iklim tersebut 

menggunakan dana utang luar negeri. Hasil pantauan CFAM bahwa 

hutang proyek iklim mencapai US$400 juta, sementara hutang 

program US$1,9 milyar. Jumlah keseluruhan adalah US$2,3 milyar dari 

berbagai sumber. 

 

Pilot project REDD, banyak menimbulkan permasalahan, seperti 

proyek HTI PT.Musi Hutan Persada (PT.MHP) di Sumatera Selatan, 

proyek REDD di Ulu Masen-Aceh, proyek konservasi PT.REKI di Jambi, 

dan lain-lain, yang mengakibatkan konflik lahan hingga kriminalisasi 

warga dan aktivis, termasuk perempuan.  Permasalahan ini terjadi 
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karena selama ini tidak ada aturan perlindungan bagi masyarakat 

terutama perlindungan perempuan sebagai acuan kebijakan maupun 

proyek iklim yang akan dilakukan. 

 

Pada Hari Bumi Sedunia ini, Solidaritas Perempuan mendesak Negara 

untuk: 

1. Hentikan eksploitasi sumber daya alam, kegiatan industri dan 

proyek-proyek perubahan iklim yang merugikan kehidupan 

perempuan.  

2. Mengkaji ulang semua kebijakan yang mendorong terjadinya 

percepatan pemanasan global, seperti UU Minerba no. 4 

tahun 2008.  

3. Hentikan penggunaan utang luar negeri bagi proyek-proyek 

iklim 

4. Segera membangun mekanisme aturan perlindungan bagi 

perempuan sebagai acuan dalam kebijakan dan proyek-

proyek iklim.  

 

Jakarta, 22 April 2011 

Hormat Kami, 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

 

Kontak Person:  

Wardarina: wardarina@solidaritasperempuan.org  

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org  
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Jakarta, 1 Juni 2011 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

Usut Tuntas Kasus Penembakan Aparat Militer Terhadap Perempuan 

Korban Tambang Di Mandailing Natal 

 

Jakarta, 1 Juni 2011 

Bertepatan dengan Hari Anti-Tambang (HATAM) tanggal 29 Mei 2011, 

sekitar 500-an warga Huta Godang Kecamatan Siabu, Kabupaten 

Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi demonstrasi ke lokasi 

barak tambang PT Sorik Mas Mining (SMM). Akan tetapi sangat 

disayangkan aksi demonstrasi tersebut akhirnya memakan korban.  

 

Sekitar 30-an personil Brimob bersenjata serta lima personil 

kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap aksi tersebut, 

mengeluarkan tembakan ke arah warga. Seorang perempuan,  

bernama Solatpiah (17 tahun) , warga Huta Godang Kecamatan Siabu, 

terkena tembakan di ketiak kirinya dan kini menjalani perawatan 

serius di RSUM Mandailing Natal.   

 

“Kasus penembakan warga tersebut bukanlah yang pertama terjadi di 

Indonesia, bahkan sebelum Solatpiah, juga pernah terjadi 

penembakan terhadap warga di Kepulauan Riau yang mengakibatkan 

seorang perempuan petani, bernama Yusniar (45 tahun), tewas pada 

Juni 2010, karena mempertahankan tanahnya dalam konflik melawan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit. Belum lagi di tahun-tahun 

sebelumnya”. Ungkap Risma Umar – Ketua Badan Eksekutif Nasional- 

Solidaritas Perempuan. “Dari kasus-kasus tersebut, jelas terlihat 

bahwa aparat militer dan kepolisian lebih memilih berpihak pada 

kepentingan perusahaan, tidak berpihak pada kepentingan dan 

perlindungan rakyat, khususnya perempuan yang mempertahankan 

tanah sebagai sumber kehidupannya”, lanjutnya.  
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Pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas terhadap aparat militer 

yang melakukan penembakan terhadap warga. Selama ini, beberapa 

kasus penembakan warga tersebut tidak pernah terselesaikan hingga 

tuntas oleh negara. Padahal dari kasus yang terjadi, jelas terlihat 

bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia 

dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan, mulai intimidasi 

hingga penembakan yang menghilangkan nyawa seseorang.  

 

“Solidaritas Perempuan (SP) mengecam penembakan yang dilakukan 

aparat militer yang mengakibatkan seorang perempuan tertembak 

dan saat ini dalam keadaan kritis. Solidaritas Perempuan kembali 

menegaskan kepada Negara untuk bertindak tegas dan menyelesaikan 

kasus penembakan terhadap seorang perempuan ini hingga tuntas, 

dan negara harus menghentikan pendekatan-pendekatan kekerasan 

yang selama ini telah memakan banyak korban”  tegas Risma.  

 

Kasus-kasus yang telah ada selama ini, telah membuktikan bahwa 

kehadiran perusahaan pertambangan telah menimbulkan 

permasalahan, mulai dari konflik lahan, hilang mata pencaharian, 

gangguan kesehatan, hingga pada kekerasan perempuan baik fisik 

maupun psikis. “Tidak ada keuntungan yang didapat perempuan dari 

pertambangan. Pertambangan malah kemudian semakin menjauhkan 

perempuan dari sumber-sumber penghidupannya, memiskinkan dan 

menindas perempuan, mengkriminalisasi perempuan bahkan tak 

jarang perempuan menjadi korban kekerasan yang berlapis”, ungkap 

Risma lebih lanjut.   

 

Jakarta, 1 Juni 2011 

 

Wardarina 

Koordinator Program Solidaritas Perempuan 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 6 Juni 2011 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

Perempuan Menuntut Hak Atas Air 

 

Puluhan aktivis Solidaritas Perempuan melakukan aksi di depan kantor 

gubernur DKI Jakarta. Aksi ini merupakan aksi bersama dengan Koalisi 

Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk mendesak 

Gubernur agar segera memutuskan kontrak kerja sama dengan 

operator air swasta dan segera mengembalikan pengelolaan air publik 

ke tangan negara. Aksi tersebut juga dilakukan dalam memperingati 

Hari Lingkungan yang jatuh pada 5 Juni 2011, serta 14 Tahun 

implementasi kontrak kerjasama pengelolaan air di Jakarta antara 

PAM Jaya dengan operator air swasta, yaitu PALYJA dan AETRA. Aksi 

tersebut dihadiri oleh puluhan perempuan dan laki-laki warga DKI 

Jakarta.  

 

Di dalam aksi tersebut, Solidaritas Perempuan Jabotabek, menggelar 

aksi teatrikal dengan judul “Kembalikan Air Terakhirku”, yang 

menceritakan gambaran situasi perempuan dalam menghadari krisis 

air bersih di Jakarta, di kala air di tangan swasta. Di sela-sela aksi, 13 

orang perwakilan dari tiap organisasi yang tergabung dalam Koalisi ini 

diterima masuk ke dalam untuk menyampaikan pernyataan sikap dan 

petisi kepada Gubernur DKI Jakarta. Namun, perwakilan tidak berhasil 

menemui Gubernur, hanya diterima oleh beberapa orang dari Biro 

Umum, Biro Sarana dan Prasarana Kota, dan Biro Perekonomian Setda 

DKI Jakarta. Koalisi Masyarakat ini mendesak Fauzi Bowo untuk segera 

memutuskan kontrak dengan PALYJA DAN AETRA, mengingat bahwa 

Pemprov sudah lama menanggung kerugian, karena PAM Jaya harus 

menanggung selisih antara tarif air yang ditentukan oleh pemerintah 

dan tagihan air yang ditagihkan oleh pihak swasta atas pelayanannya. 
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Tidak ada satu keuntungan pun dari adanya kerjasama dengan pihak 

swasta ini. “Kerugian yang ditanggung Pemprov bisa mencapai 22 

trilyun rupiah”, ujar perwakilan dari Biro Sarana dan Prasarana Kota. 

“Sejak awal swastanisasi, baru satu kali pegawai PAM Jaya yang 

diperbantukan untuk Palyja mengalami kenaikan gaji pokok, dan sama 

sekali tidak ada transfer teknologi yang terjadi”, ungkap Masyukri, 

dari perwakilan Serikat Pekerja PDAM yang juga tergabung dalam 

Koalisi.  

 

Selain itu, juga terungkap bahwa tidak ada perbaikan pelayanan 

ataupun pembangunan infrastruktur yang berarti selama pengelolaan 

air ini dipegang oleh pihak swasta. “Wah, beda sekali antara sekarang 

dengan waktu masih dipegang PAM Jaya. Waktu dipegang PAM Jaya, 

air tuh masih ngalir, sedangkan sejak dipegang swasta, air tuh mati 

terus di tempat saya. Kalaupun keluar, airnya merah atau bau, kita 

juga takut minumnya. Banyak kebocoran pipa yang membuat air tuh 

tercampur dengan air kotor.” Ungkap Ibu Encih, anggota Solidaritas 

Perempuan Jabotabek, yang juga merupakan warga kelurahan Rawa 

Badak, Tanjung Priok. “Tapi kita tetep aja musti bayar tiap bulan, 

sedangkan kita juga tetep harus beli air pikulan sebesar Rp. 25.000 per 

hari untuk menuhin kebutuhan masak, nyuci, minum, dll.” Lanjutnya 

dalam pertemuan dengan perwakilan Gubernur.  

 

Sebagian besar peserta aksi adalah perempuan, yang dengan 

semangat menyampaikan pengalaman dan pandangannya melalui 

orasi-orasi mereka. Hal ini karena memang perempuan lah yang 

sangat dekat dengan air.  “Akibat peran gendernya dalam sistem 

masyarakat patriarkis, perempuan memperolah peran dan tanggung 

jawab produktif dan reproduktif dalam keluarga dan masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam kesehariannya perempuan sangat dekat dengan air 

yang dipakai untuk kesehatan reproduksinya dan kegiatan dalam 

rumah tangga. Di berbagai kasus, tidak adanya akses air bersih telah 

mengakibatkan beban kerja perempuan bertambah, meningkatkan 
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situasi kekerasan terhadap perempuan, bahkan terancamnya jiwa dan 

kesehatan reproduksi perempuan akibat sanitasi yang buruk.” Tegas 

Wardarina, Koordinator Program Solidaritas Perempuan. “Selain itu, 

privatisasi air mengakibatkan hilangnya fungsi penjamin 

kesejahteraan oleh Negara yang berdampak pada meningkatnya 

beban keluarga, khususnya perempuan,  dan memperkuat ketidak 

adilan gender” lanjutnya,  

 

“Swastanisasi air justru menghambat akses dan kontrol perempuan 

atas air bersih, padahal air merupakan hak asasi manusia yang 

seharusnya dijamin oleh negara, dan tidak dijadikan sebagai barang 

komoditas. Seharusnya pelayanan air untuk masyarakat dikembalikan 

kepada negara selaku lembaga publik,” ujar Nur Hidayah, Ketua 

Solidaritas Perempuan Jabotabek. “Setelah 14 tahun mengelola air di 

Jakarta, pihak swasta tidak mampu memberikan standar pelayanan 

yang layak. Justru terus merugikan masyarakat, terutama perempuan, 

dengan tingkat pembangunan prasarana air dan pelayanan yang 

rendah, namun menarik harga air yang tinggi,” tegasnya lagi.  

 

 

Kontak Person: 

Aliza Yuliana: aliza@solidaritasperempuan.org 

Nurhidayah: nh.dayah@gmail.com 
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Jakarta, 22 Juni 2011 

Siaran Pers Bersama 

 

Terus Melangkah Ditengah Ketidakpastian Dan Kekacauan 

Respon Masyarakat Sipil Terhadap Hibah Bank Dunia kepada 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan untuk REDD+ 

Readiness Preparation Support 

 

Seolah mengulang kembali agenda "Konsultasi Publik" bertajuk 

"Sosialisasi dan Konsultasi Publik REDDI-Readiness melalui program 

FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) Bank Dunia" yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 18 Mei 

2010, yang menurut catatan kelompok masyarakat sipil, prosesnya 

sangat lemah keterlibatan masyarakat sipil terutama kelompok 

masyarakat adat dan lokal, dan juga lemahnya teknis 

penyelenggaraan acara yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi 

publik memahami rencana-rencana kerjasama Kementerian 

Kehutanan dengan Bank Dunia karena ketiadaan dokumen yang bisa 

dipelajari jauh hari sebelumnya, serta ini diperparah dengan 

sempitnya kesempatan memberikan komentar atas rencana 

kerjasama ini. Hari Kamis, tanggal 22 Juni 2011, tak dinyana, 

Kementerian Kehutanan mengirimkan undangan kepada banyak pihak 

untuk Lokakarya Peluncuran FCPF. 

 

Seperti yang dituliskan dalam dokumen hibah, Indonesia-FCPF 

Readiness Grant ini, indikator dari proyek ini adalah adanya SESA 

(Social Environmental Safeguard Assessment) yang dipersiapkan serta 

disetujui oleh seluruh stake-holder nasional, adanya pemahaman atas 

kondisi yang muncul sebagai impak dari National Reference Scenario 

yang dapat dihitung serta didiskusikan dengan stake-holder, juga 

melakukan studi untuk menentukan pemicu deforestasi (kerusakan 

hutan), juga membangun pilihan investasi dan pola pembangian 

keuntungan, membangun strategi REDD+ secara nasional, dimana 
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kesemuanya ini harus disetujui oleh Pemerintah, tentunya setelah di-

validasi oleh stake-holder. 

 

Dari indikator proyek hibah ini, maka peran stake-holder sangat 

diutamakan, selain itu juga harus dibangun satu pemahaman yang 

lengkap tentang SESA terkait dengan model-model produksi dari 

investasi yang berjalan saat sekarang, untuk mendapatkan pemicu 

deforestasi (kerusakan hutan), agar Readiness bisa berjalan lebih baik. 

Kami, beberapa Kelompok Masyarakat Sipil menilai bahwa penafsiran 

serta bangunan SESA harus berbasis pada Kerangka Keselamatan 

Warga dan Ekologis yang bertautan dengan hak-hak warga atas 

kehidupan yang aman, sehat dan berdaulat, serta jaminan layanan 

lingkungan hidup berkelanjutan. 

 

Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, setidaknya di wilayah-

wilayah yang diseleksi sebagai provinsi pelaksanaan proyek grant 

FCPF, bisa terlibat dalam penyusunan SESA? Bagaimana penyusunan 

SESA bisa mengakomodasi problem-problem sosial dan lingkungan 

warga yang diakibatkan oleh kesalahan dalam tata kelola sumber 

kekayaan alam dan kebijakan investasi nasional dan daerah? Apakah 

opsi-opsi terkait pelaksanaan REDD+ akan relevan dengan strategi 

pemulihan kehidupan warga, penghargaan hak-hak warga atas 

sumber kekayaan alam, juga upaya pemulihan akan kerusakaan 

sumber kekayaan alam yang saat sekarang dalam kondisi yang kronis? 

Kemudian, apakah dan sejauh mana proyek grant FCPF akan 

mengubah tata kelola (governance) di sektor kehutanan dan sektor 

pengeruk sumber kekayaan alam lainnya, seperti energi 

(pertambangan) dan perkebunan? Apakah proyek grant FCPF akan 

menjadikan konflik di kawasan hutan, akibat lemahnya forest 

governance dan pengakuan tenurial warga, sebagai bagian yang harus 

diakomodasi, atau hanya menilainya dalam kerangka yuridis formal 

saja? Yang lebih kontemporer, bagaimana koherensi proyek grant 

FCPF ini dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 
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(MP3EI) Pemerintah Indonesia yang pastinya akan sangat terkait 

dengan produksi emisi secara nasional? 

 

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sangat penting 

dijawab oleh grant proyek FCPF ini, dan berdasarkan fakta-fakta di 

lapangan, baik di daerah yang akan menjadi seleksi provinsi proyek, 

maupun di provinsi lain, proses dis-siknronisasi kebijakan (baik 

regulasi legal maupun kebijakan politik pembangunan) tata kelola 

sumber kekayaan alam masih terjadi, konflik akses terhadap ruang 

dan perebutan akses ke sumber kekayaan alam masih menjadi 

kejadian sehari-hari yang tak jarang melibatkan praktek kekerasan, 

juga, buruknya jaminan kehidupan warga, baik meliputi kepastian 

pendapatan-kesehatan-sumber penghidupan, akibat kerusakan 

infrastruktur dan sumber kehidupan, juga masih berlangsung. 

 

Di Musi Rawas, Sumatera Selatan, ekspansi pertambangan batu bara 

terus terjadi dan seperti didaerah lain, seperti di Kabupaten 

Batanghari dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi, karena batu bara 

mempergunakan jalan yang melintasi desa-desa, debu yang mengepul 

bagaikan kabut, menjadi "konsumsi" sehari-hari warga, belum lagi 

fasilitas jalan yang rusak atau juga lubang-lubang eksplorasi 

pertambangan yang menebar di dekat rumah warga. Izin-izin tambang 

batu bara juga sangat awam terjadi berada dalam kawasan Hutan 

Lindung, dengan model "rumah susun" --- satu kawasan di berikan izin 

lebih dari satu. Degradasi kawasan hutan, termasuk hutan rawa dan 

gambut, akibat ekspansi Hutan Tanaman Industri dan perkebunan 

kelapa sawit, bukan fakta sulit untuk ditemukan di Kalimantan 

Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. 

 

Maka, grant proyek FCPF akan berjalan dalam tantang yang maha 

besar, berada di jalur ketidak-pastian dan kekacauan. Grant proyek 

FCPF yang akan membangun SESA dan opsi-opsi dalam penerapan 

REDD+ akan menjadi mubazir, jika tidak mampu mengakomodasi out-
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standing problem (tunggakan masalah) di sektor kehutanan dan 

sektor-sektor pengeruk sumber kekayaan alam lainya. 

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut, silakan hubungi : Rivani Noor 

Press Release ini disampaikan oleh beberapa NGO : 

1.    Yayasan CAPPA-Ecological Justice : Rivani Noor 

2.    Yayasan SETARA Jambi : Rukaiyah 

3.    Perkumpulan Hijau, Jambi : Feri Irawan 

4.    Scale Up, Riau  : Akhmad Zazali 

5.    Solidaritas Perempuan : Risma Umar 

 

 

 

Jakarta, 22 Juni 2011 

Siaran Pers Bersama  

 

Jakarta Miskin Air, Putus Kontrak PT Palyja dan PT AETRA Sekarang 

 

Ibukota Jakarta berulang tahun yang ke-484, Rabu (22/6) ini. Tapi 

sampai hari ini, permasalahan krisis air bersih masih menjadi isu 

utama di Jakarta, bahkan Jakarta masuk kategori kota miskin air. Data 

BPS 2010 menyatakan hanya 25% warga Jakarta yang mendapat akses 

layanan air pipa. Itu pun kualitasnya buruk dengan pasokan air yang 

tidak 24 jam/7hari. Situasi tersebut sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, khususnya perempuan, karena peran gender yang 

melekat pada perempuan. Krisis air bersih, berdampak pada 

meningkatnya beban perempuan dalam menyediakan air bersih bagi 

kebutuhan rumah tangga dan keluarganya dan juga pada kesehatan 

masyarakat, akibat sanitasi yang buruk. 

 

Ketidakmampuan pemerintah kota Jakarta (PAM JAYA) dalam 

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, menjadi salah satu 
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alasan melibatkan perusahaan swasta - PT.PALYJA dan PT.AETRA 

dalam pengelolaan air bersih tersebut. 

 

Buruknya layanan air pipa menimbulkan masalah lain seperti ekstrasi 

air tanah berlebihan hingga amblasnya tanah Jakarta, pencemaran 

bakteri e-coli di sumur dangkal milik warga miskin yang hidup 

berdempetan serta terus naiknya tarif air pipa tanpa  perbaikan 

layanan. PAM JAYA juga mengakui berutang Rp 580 miliar sejak 

kontrak dengan PT AETRA dan PALYJA dilaksanakan. Aplikasinya, 

utang ini dibebankan ke masyarakat lewat APBD DKI Jakarta. 

 

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air yang terdiri 

dari 8 kelompok masyarakat sipil (KRuHA, Solidaritas Perempuan 

Jabotabek,  SP PDAM Jakarta, FPPI, WALHI JAKARTA, JRMK, LBH 

Jakarta dan Koalisi Anti Utang) menuntut Pemerintah Daerah DKI 

Jakarta segera memutus kontrak PAM JAYA dengan dua perusahaan 

swasta asing PT AETRA dan PT PALYJA.  

 

"Sebagai langkah konkrit pertama, kami mendesak Gubernur DKI 

Jakarta Fauzi Bowo memenuhi janjinya menerima audiensi Koalisi 

Masyarakat Sipil membahas pemutusan kontrak PT AETRA dan PT 

PALYJA," kata Alghiffari Aqsa, Pengacara Publik dari LBH Jakarta. Saat 

menerima audiensi wakil-wakil aksi massa Koalisi Masyarakat Sipil 

Tolak Privatisasi Air di Balai Kota, Senin, 6/6, Asep Jatneka, Kepala Biro 

Sarana dan Prasarana Kota menyatakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi 

Bowo bersedia menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

membahas pemutusan kontrak ini. 

 

Desakan tersebut tidak hanya karena pelayanan PT. PALYJA dan PT. 

AETRA yang buruk dan tarif mahal, tetapi juga telah merugikan DKI 

Jakarta. " Publikasi laporan audit BPK DKI yang menyatakan bahwa 

kontrak kerjasama PAM Jaya dengan PALYJA dan AETRA merugikan 

Jakarta dan "tidak sah" karena tidak ditanda tangani oleh Gubernur 
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saat itu" Ujar Reza - Koordinator Koalisi. Sebagai pembanding, harga 

rata-rata air pipa Jakarta Rp 7000/m3 dengan kualitas tak bisa 

diminum. Sementara air pipa Singapura Rp 5000/m3 dengan kualitas 

bisa langsung diminum dan selalu mengalir 

 

Audiensi, kata Alghiffari, untuk memberikan masukan para pakar 

hukum air dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air ke 

Gubernur Jakarta bagaimana langkah memutus kontrak PT AETRA dan 

PALYJA tanpa mengharuskan Pemda DKI Jakarta membayar penalti 

ganti rugi. 

 

Sejak kontrak distribusi air Jakarta ditangani PT AETRA dan PALYJA 13 

tahun lalu, belum terlihat adanya perbaikan layanan air pipa di 

ibukota. Sebaliknya, tarif air telah naik 10 kali lipat dengan kondisi 50 

% pipa PAM JAYA mengalami kebocoran. Semua ini telah membuat 

masyarakat Jakarta kesulitan mendapat air bersih, terutama warga 

ekonomi menengah ke bawah. 

 

Seruan ini juga sekaligus peringatan hukum kepada Pemprov DKI dan 

undangan ke konsumen air jakarta untuk bersama-sama mengajukan 

gugatan pemutusan kontrak antara mereka dengan Pemprov 

DKI/PDAM 

 

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta 

 

KRuHA - Solidaritas Perempuan - SP PDAM Jakarta 

FPPI - WALHI JAKARTA - JRMK - LBH Jakarta - Koalisi Anti Utang 

 

 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 

Hamong Santono 

M.Reza 
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Jakarta, 23 Juni 2011 

 

Pernyataan Sikap Bersama  

 

Keprihatinan Terhadap Hibah FCPF Bank Dunia yang Abaikan 

Kepentingan Masyarakat 

 

Solidaritas Perempuan, CAPPA, YPD dan Ulu Foundation 

 

Hari ini, tanggal 23 Juni 2011 Kementerian Kehutanan merayakan 

perolehan hibah Bank Dunia dalam kerja sama Forest Carbon 

Partnership Facility (FCPF) untuk kegiatan REDD+ Readiness 

Preparation Support sebesar US$ 3,6 juta. Lokakarya Peluncuran FCPF 

tersebut dilakukan dengan mengundang  berbagai kalangan  mulai 

dari para duta besar, wakil-wakil kementrian terkait dan Kementerian 

Kehutanan, lembaga keuangan dan donor, dan juga wakil-wakil LSM 

dalam dan luar negri. Lokakarya bertujuan untuk memberikan 

informasi dan juga memperoleh masukan untuk pelaksanaan kerja 

sama tersebut. Keseriusan memperoleh masukan dalam lokakarya ini, 

patut dipertanyakan. Sebab, undangan dikirimkan hanya 3 hari 

sebelum lokakarya,  dan tidak ada dokumen yang dibagikan untuk 

dipelajari sebelumnya. 

 

Heboh peluncuran FCPF menyembunyikan begitu banyak persoalan 

yang terkandung dalam proses dan substansi hibah itu sendiri. 

 

Hibah ini mengabaikan penyebab utama persoalan hutan di Indonesia, 

yaitu klaim negara atas tanah dan hutan milik masyarakat adat dan 

setempat. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation) masuk ke wilayah yang sampai saat ini sarat konflik 

kepentingan. Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan 

sampai saat ini terus berhadapan dengan korupsi, tidak ada kepastian 

dan pelaksanaan hukum, penindasan kelompok elit politik dan 
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ekonomi yang memanfaatkan aparat militer dan para-militer. 

Persoalan yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan 

bukanlah merupakan persoalan yang berkaitan dengan urusan pohon-

pohon saja dan konservasi pohon; melainkan lebih dari itu, 

merupakan persoalan masyarakat yang hak milik dan hak hidupnya 

dirampas. 

 

Hibah Bank Dunia mengabaikan realitas bahwa pelanggaran hak azasi 

manusia terjadi akibat perampasan ini. Pengabaikan ini hanya akan 

meningkatkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang 

kehidupannya bergantung pada hutan di Indonesia, secara kultural, 

sosial, ekonomi dan politik. 

 

Pengabaikan ini terlihat dari proses yang buruk dalam memperoleh 

persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan; kegagalan dalam 

melihat kebutuhan mendesak penerapan aturan yang mampu 

melindungi masyarakat dalam proses persiapan dan tahap uji coba; 

kegagalan untuk belajar dari proyek-proyek uji coba yang sudah 

menimbulkan konflik dengan masyarakat; dan pengabaikan 

kepentingan perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan. 

Keprihatinan terhadap proses yang buruk dalam memperoleh 

persetujuan dari masyarakat, termasuk perempuan  

 

Hibah Bank Dunia banyak menggumbar janji berkaitan dengan 

partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun realitasnya, proses 

undangan peluncuran pun tidak memenuhi standar dasar partisipasi 

dan transparansi. 

 

Rencana konsultasi publik FCPF yang akan dipaparkan dalam 

Lokakarya Peluncuran, tidak dibangun secara transparan dan 

partisipatif, melainkan dilakukan secara sepihak oleh Dewan 

Kehutanan Nasional dan Bank Dunia.  Padahal hibah mengklaim 

bahwa  konsultasi akan mengikutsertakan masukan dari masyarakat 
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adat dengan menggunakan prinsip 'free, prior and informed 

consultation leading to broad community support' (konsultasi yang 

bebas/tanpa tekanan dengan informasi yang diberikan sebelumnya 

sehingga bisa memperoleh dukungan masyarakat secara luas). 

 

Berdasarkan prinsip ini seharusnya rencana konsultasi publik 

dibangun oleh masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung 

pada hutan sebagai pemangku kepentingan utama dalam persoalan 

ini. Banyak hal yang masih perlu dijawab oleh Kementrian Kehutanan 

dan Bank Dunia berkaitan dengan hal partisipasi dan konsultasi, 

misalnya: 

• Bagaimana aplikasi UNDRIP (United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples) yang berbicara mengenai 'consent' 

(persetujuan) dan bukan 'consultation' (konsultasi)? 

• Siapa yang membangun strategi untuk konsultasi dengan 

masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan? Sejauh 

mana mereka dilibatkan dalam perencanaan konsultasi? 

• Siapa yang menentukan perwakilan dari masyarakat yang 

bergantung pada hutan, untuk terlibat dalam konsultasi-

konsultasi tersebut? 

• Bagaimana membangun proses konsultasi dan melakukan 

konsultasi yang bebas dan tanpa paksaan, dengan informasi yang 

jelas dan benar, mengingat maraknya konflik dan pelanggaran 

HAM yang terjadi akibat perampasan tanah, hutan dan sumber-

sumber kehidupan lainnya yang selama ini dialami oleh 

masyarakat yang bergantung pada hutan? 

 

Keprihatinan terhadap pengabaian penerapan aturan perlindungan 

Hibah ini tidak menerapkan aturan perlindungan dalam proses 

persetujuannya  oleh Bank Dunia dengan alasan bahwa hibah tidak 

untuk membiayai proyek REDD+ sehingga tidak ada dampak langsung 

dari hibah ini. Padahal,  hibah ini antara lain  memberikan arah 

investasi REDD+ di Indonesia dan opsi-opsi bagi hasil. Tanpa adanya 
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sebuah penilaian sejauh mana dampak dari arahan ini terhadap 

keberlanjutan lingkungan dan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan 

kultural masyarakat, maka hasil yang dicapai melalui hibah ini juga 

mencerminkan pengabaian terhadap situasi masyarakat tersebut. 

 

Pengabaikan aturan perlindungan juga dibenarkan oleh hibah Bank 

Dunia ini dalam arahan pelaksanaan proyek hibah ini, misalnya: 

• Tidak perlu mengembangkan Rencana Pengembangan 

Masyarakat Adat secara khusus karena aspek ini sudah 

diintegrasikan ke berbagai kegiatan dalam hibah ini.  Apabila hal 

ini diabaikan, jelas kepentingan-kepentingan masyarakat adat 

tidak akan secara khusus diperhatikan. 

• Dokumen proyek hibah menyatakan bahwa tidak akan ada 

penggusuran sebagai bagian dari kegiatan REDD+. Jelas hal ini 

mengundang persoalan di masa depan karena dua hal: (1) 

kegiatan di sektor kehutanan dan konservasi banyak 

menimbulkan penggusuran mereka yang hidupnya bergantung 

pada hutan; (2) apabila diperkirakan tidak akan terjadi 

penggusuran, maka harusnya sudah menjadi ketentuan dalam 

kegiatan REDD+ bahwa tidak boleh terjadi penggusuran.  

Sebaliknya, kerangka kebijakan yang ada dalam hibah di lain pihak 

menyatakan bahwa penggusuran akan berusaha dihindari sebisa 

mungkin. Ini merupakan sebuah ketentuan yang lemah dan bisa 

melegitimasi penggusuran masyarakat dari wilayah hutan. 

 

Keprihatinan terhadap pengabaian kepentingan perempuan untuk 

ikut dalam mengambil keputusan 

Dalam dokumen hibah FCPF untuk Indonesia (ISDS, 02/25/2011) tidak 

secara eksplisit diatur mengenai pelibatan perempuan dalam proses-

proses pengambilan keputusan: 

• Dalam studi penyusunan TOR, ketentuan -ketentuan yang 

mengikuti ketentuan Bank Dunia pada penilaian lingkungan, 

habitat alam, sumber daya dan budaya fisik, pemukiman kembali, 
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dan masyarakat adat saja; sementara aspek gender tidak 

dilakukan/direncanakan.  

• Masukan para pemangku kepentingan dan masyarakat adat 

diharapkan dalam proses konsultasi, tetapi tidak dipertimbangkan 

perlunya masukan dari perempuan 

• Kerangka acuan SESA (Strategic Environmental and Social 

Assessment) tidak memastikan keterlibatan perempuan dalam 

keseluruhan diskusi terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi 

kehidupan mereka, misalnya mekanisme berbagi 

pendapatan/keuntungan. Seharusnya diskusi yang dibangun tidak 

hanya terkait dengan mekanisme pendapatan/keuntungan, tetapi 

juga terkait dampak yang akan merugikan kehidupan mereka.  

• Kerangka Kerja ESMF (Environmental and Social management 

Framework) akan memberikan pertimbangan terhadap sumber 

kehidupan dan hak, termasuk hak masyarakat adat, dan 

seterusnya. Namun, tidak ada pertimbangan dan perhatian 

terhadap hak - hak perempuan.  

 

 

Kontak Person: 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org  

Rivani Noor: rivani@cappa.or.id 
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Banda Aceh, 16 Agustus 2011 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Pemerintah Aceh Gagal Melindungi Masyarakat Dari PT.LCI 

 

Disampaikan oleh: 

Forum Lintas Lembaga Masyarakat Sipil 

Banda Aceh, 16 Agustus 2011 

  

Permasalahan masyarakat Lhoknga dengan PT.LCI seakan tiada 

habisnya. Tahun 2007, konflik antara masyarakat dan perusahaan 

kembali terjadi, karena masyarakat menganggap bahwa PT.LCI tidak 

memberikan lapangan kerja terhadap masyarakat lokal, tidak hanya 

itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa PT.LCI harus bertanggung 

jawab jika terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat 

aktifitas PT.LCI. Akan tetapi, seolah mangkir dari tanggung jawabnya, 

PT.LCI tidak menyepakati hal tersebut. 

  

Kekhawatiran tersebut, akhirnya terbukti sudah. Pada 6 Agustus 2011, 

warga di desa Mon Ikeun, Kec. Lhoknga, kembali dikejutkan dengan 

adanya bau menyengat dari pembakaran batu bara, yang 

mengakibatkan masyarakat harus mengungsi. Pengabaian hak – hak 

masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat terlihat 

dengan peristiwa tersebut. 

  

Masyarakat Jadi Korban Akibat “Gagal” Teknologi PT. LCI 

PT. Lafarge Cement Indonesia (LCI) atau yang dulu lebih dikenal 

dengan nama PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) untuk kesekian 

kalinya menimbulkan permasalahan. Kali ini tidak tanggung, sudah 

sepekan masyarakat Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga mengungsi 

akibat dari dampak pencemaran udara yang ditimbulkan oleh 



 
 

119 
 

“terbakarnya” material batu bara sebagai bahan bakar untuk 

pembangkit energi (power) perusahaan asing asal Perancis itu. 

  

Efek terbakarnya material batu bara yang menimbulkan pencemaran 

serius ini menunjukkan bahwa PT. LCI telah sangat lalai dan 

terbukti gagal dalam menerapkan standar teknologi yang ketat, aman 

dan handal untuk operasionalnya. 

  

Sejumlah 20 KK yang saat ini berdomisili sekitar seratus meter dari 

perusahaan grup Lafarge tersebut sudah melakukan evakuasi mandiri, 

dikarenakan pihak perusahaan hanya memberikan bantuan dua ratus 

ribu rupiah per KK dan Susu Bear Brand, “Susu Beruang”. Susu 

diberikan kepada masyarakat korban sesaat sebelum pemeriksaan 

laboratorium dan ini terkesan PT. LCI mencoba triki dan licik karena 

hasil pemeriksaan laboratorium akan dipengaruhi oleh “manfaat” 

susu yang telah diminum sebelum pemeriksaaan. Sampai saat ini hasil 

tes laboratorium tersebut tidak dipublikasikan kepada 

masyarakat yang terkena dampak 

  

Sementara itu,  seorang perempuan terpaksa dilarikan kerumah sakit 

swasta di Banda Aceh, karena mengalami pusing dan mual – mual 

akibat bau yang menyengat tersebut. Korban lainnya setelah 

mendapatkan penanganan medis sudah berangsur membaik, namun 

belum ada pemeriksaan lebih lanjut apakah zat beracun tersebut 

masih bersarang di tubuh mereka dan menimbulkan efek jangka 

panjang atau tidak. 

  

Jaminan “Kosong” PT. LCI 

Amdal PT LCI menyatakan bahwa penyebaran debu hanya berada 

pada radius 2 km. Klaimnya dinyatakan “aman” karena 

wilayah permukiman penduduk yang terdekat adalah 5 

km. Faktualnya, pemukiman masyarakat hanya berjarak 500 meter 

dari perusahaan. Jelas memperlihatkan bahwa data yang terdapat 
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didalam Amdal tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Permasalahan 

yang lain, bahwa Amdal tersebut tidak memuat keseluruhan aspek 

perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan, sistem 

kelola dan pengendalian terhadap dampak yang akan ditimbulkan 

oleh aktifitas perusahaan, seperti tidak adanya rencana pengelolaan 

dan pengendalian ketika terjadi pencemaran akibat aktifitas batu 

bara, yang dipergunakan sebagai material pembangkit listrik. 

  

PT.LCI selalu mengatakan akan menggunakan teknologi yang ‘bersih’ 

dan canggih sehingga aman bagi masyarakat disekitar perusahaan. 

Faktanya, teknologi yang ada saat ini belum dapat mengatasi 

pencemaran yang terjadi. 

  

Masyarakat tidak pernah diinformasikan terhadap potensi dampak 

pencemaran pembangkit listrik tenaga batu bara,  padahal : 

•  Teknologi yang paling maju pun hanya bisa menghasilkan efisiensi 

termal dari 36-38% ke 50%* 

•  Flue gas desulfurizers (FGD), Electrostatic precipitators (ESP), 

sebagai opsi-opsi baru dalam      Circulating Fluidized Bed systems 

hanya menangani SO2, NOX and particulates – tidak CO2 atau 

artinya samasekali tidak ada solusi untuk CO2. 

•  Resiko sangat tinggi untuk warga setempat karena berlangsungnya 

emisi berkelanjutan dari bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, 

arsenik, hexavalent chromium, kadmium, dan lainnya. 

  

Ini akan sangat mengancam keselamatan jiwa masyarakat di sekitar 

pembangkit listrik tersebut, terutama perempuan, yang 90% 

aktifitasnya berada diranah domestik. Ancaman terhadap kesehatan 

reproduksi perempuan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. 

 

Jaminan “Kosong” Pemerintah Aceh 

Jaminan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Bapedal Aceh, pernah 

menjamin bahwa dengan adanya AMDAL yang telah disahkan, tidak 
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perlu lagi AMDAL khusus batu bara dan tidak akan ada pencemaran 

lingkungan serta limbah beracun yang membahayakan penduduk 

setempat. 

  

Faktanya hari ini sudah jatuh korban akibat “terbakarnya” material 

batu bara milik PT. LCI dan penanganan yang dilakukan oleh Ketua 

Bapedal Aceh hanya sebatas sudah menerima informasi dan tidak ada 

yang perlu dikhawatirkan (Pernyataan: Husaini Syamaun, Ketua 

Bapedal Aceh di TGJ, 9 Agustus 2011). Hal tersebut semakin 

menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan 

perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal disekitar 

perusahaan tersebut, bahkan terkesan melakukan pembiaran 

terhadap masyarakat yang sangat ini telah menjadi korban akibat 

aktifitas PT.LCI. 

  

Ketidakmampuan Pemerintah menyelesaikan konflik Masyarakat 

dan PT.LCI 

Tidak hanya masalah pencemaran. Tergambar jelas bahwa PT. LCI 

beberapa tahun terakhir masih menjadi bagian besar masalah di Aceh 

Besar.  Mulai dari tahun 2007 hingga2011, sudah terjadi konflik 

dengan masyarakat, seperti permasalahan tenaga kerja, 

hingga sengketa lahan dengan warga setempat semakin 

runcing.Bahkan Juli 2011, pemecatan tenaga kerja lokal dengan alasan 

melanggar keamanan (safety). 

   

Gaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT. LCI selama ini 

dengan melibatkan TNI/Polri terkesan sengaja dijadikan  ”alat” untuk 

menakut-nakuti warga. Sementara itu pemerintah daerah, baik 

eksekutif maupun legislatif, hanya mampu berlagak sibuk dan pintar 

dengan acap mengambil langkah membuat tim verifikasi data 

lapangan tanpa pernah mampu melihat laten permasalahan yang 

mendasar, terutama mengenai keberadaan PT. LCI yang berpotensi 
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menimbulkan pencemaran secara luas dan kepentingan dan 

keselamatan warga sekitar pabrik semen itu. 

 

Konteks diatas telah menunjukkan bahwa PT. LCI dan Pemerintah 

Aceh belum memiliki iktikad baik dan keseriusan dalam menangani 

dampak masalah yang telah ditimbulkan dari akibat pencemaran. 

Kondisi ini juga berpotensi akan semakin menimbulkan masalah besar 

bila kasus pencemaran udara yang baru saja terjadi tersebut juga 

dipeti-es-kan. 

 

Atas dasar itu pula Forum Lintas Lembaga Masyarakat Sipil dengan 

ini menyatakan sikap: 

1. Kekecewaan terhadap kelalaian dan “gagal” teknologi PT. LCI pada 

sistem pembangkit energi dalam kegiatan operasionalnya yang 

telah menimbulkan pencemaran udara serta telah menimbulkan 

korban. 

2. Meminta Pemerintah Aceh untuk menghentikan secara total 

operasional PT. LCI sampai dengan masalah-masalah sosial dan 

lingkungan yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut benar-

benar tuntas diselesaikan. 

3. Mendesak PT. LCI dan Pemerintah Aceh untuk bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang dialami masyarakat korban, baik 

kerugian materil maupun inmateril.  

4. Meminta PT. LCI untuk melakukan penjelasan publik secara resmi 

dengan memuat kronologis kejadian yang telah mengakibatkan 

pencemaran udara tersebut. 

5. Meminta PT. LCI memberikan pernyataan maaf kepada 

masyarakat korban di media massa. 

6. Meminta PT. LCI untuk memberikan akses masuk seluas-luasnya 

kepada tim investigasi masyarakat sipil  untuk melakukan tinjauan 

pembanding dan independen terhadap sistem pembangkit energi 

PT. LCI. 
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7. Meminta Bapedal Aceh untuk melakukan review mendalam 

terhadap operasional PT. LCI dengan mengacu pada dokumen 

AMDAL yang telah disahkan. 

8. Bahwa PT.LCI harus memenuhi hak – hak masyarakat, termasuk 

hak – hak perempuan yang telah hilang akibat aktifitas PT.LCI, 

seperti hak atas lingkungan sehat. 

9. Bahwa Bapelda harus menjamin keselamatan dan hak - hak 

masyarakat, termasuk hak-hak  perempuan dan anak – anak yang 

rentan terhadap pencemaran yang terjadi. 

  

 

Forum Lintas Lembaga Masyarakat Sipil 

 

 

 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa  Aceh (SP Aceh), Jaringan 

Kuala, Kars Aceh, AWPF, RPUK, JKMA, YRBI, Masyarakat Lhoknga. 

 

Kontak Person:  

Ruwaida  

Raihal 

Arifsyah 
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18 Oktober 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Komentar Perempuan untuk “P4R” 

 

Kepada Yth. 

Direktur Eksekutif Bank Dunia 

Di- tempat 

 

Kemiskinan bukankanlah persoalan kekurangan uang semata, 

melainkan persoalan tidak ada atau kurangnya akses ke hak asasi 

manusia dan hak asasi perempuan. Karenanya, usaha untuk 

memerangi kemiskinan harus juga memperhatikan aspek politik, 

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat –laki-laki dan perempuan- 

yang hidup di wilayah yang menjadi target. Pengabaian terhadap 

aspek-aspek tersebut akan membawa masalah lebih banyak kepada 

masyarakat, terutama perempuan yang memang sudah mengalami 

penindasan patriarki dan ketidakadilan gender. 

 

Bank Dunia sedang membahas usulan sebuah mekanisme pembiayaan 

baru yang dinamakan “Program for Results” (P4R). Meskipun P4R 

memberlakukan OP /BP 4.20 Gender and Development (GAD), namun 

perempuan tetap akan mengalami banyak persoalan apabila 

kebijakan lain yang penting artinya bagi perlindungan terhadap 

perempuan, diabaikan. Kami mengkhawatirkan beberapa hal berikut: 

 

1. Tanpa perlindungan (safeguards) tidak bisa terjadi kesetaraan 

gender OP/BP 4.20 GAD bertujuan mengatasi kesenjangan dan 

ketidaksetaraan gender melalui upaya mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan 

efektivitas pembangunan. Padahal persoalan perempuan tidak hanya 

sekedar dalam hal disparitas dan ketidaksetaraan gender, melainkan 

juga disebabkan oleh persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis 
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ras, kasta, kepercayaan, budaya, agama dan seterusnya. Tanpa ada 

usaha-usaha perlindungan terhadap perempuan lewat peraturan 

perlindungan yang ketat dengan memperhatikan berbagai aspek 

tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan lewat OP/BP 4.20 GAD 

akan tidak banyak membantu menangani kesenjangan dan 

ketidaksetaraan gender, malah berpotensi meningkatkan ketidak-

adilan gender yang termanifestasi dalam diskriminasi, kekerasan, 

stereotype, beban ganda, sub-ordinasi dan marginalisasi perempuan. 

 

Perempuan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan 

merupakan bagian dari masyarakat. Kehidupan perempuan 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan alam, sosial, 

ekonomi, budaya politik dan lainnya yang dialami oleh 

masyarakatnya. Karenanya, kami sangat mengkhawatirkan bahwa P4R 

tidak menerapkan 25 OP/BP, termasuk OP/BP mengenai kajian 

lingkungan, masyarakat adat, hutan,  penggusuran, habitas alami yang 

merupakan aspek-aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan 

perempuan. Kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut 

penting untuk melindungi masyarakat –laki-laki dan perempuan- dari 

dampak, resiko dan bahaya akibat program dan proyek yang dibiayai 

oleh Bank. Selanjutnya, kebijakan tersebut menyediakan ruang bagi 

masyarakat untuk mengakses hak atas informasi dan mengambil 

keputusan mengenai pembangunan apa saja yang terjadi di tempat 

mereka dan mempengaruhi masa depan mereka. 

 

Tidak berlakukan 25 OP/BP pada P4R mempunyai potensi akan 

semakin meningkatkan ketidakdilan gender terhadap perempuan –

baik dalam bentuk melanggengkan ketidakadilan gender yang sudah 

ada, menambah maupun menciptakan yang baru.  

 

Kesimpulan: 
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· Pengabaian terhadap pentingnya perlindungan terhadap masyarakat 

dan lingkungan hidupnya, membuat P4R tidak punya legitimasi untuk 

disetujui. 

· Tidak adanya alasan untuk tidak memberlakukan 25 OP/BP tersebut 

secara satu per satu, menyebabkan P4R ini tidak layak untuk dijadikan 

sebuah mekanisme pembiayaan baru. 

 

2. Perempuan akan makin terpinggirkan dengan tidak berlakukanya 

OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, 

habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, 

penggusuran: Beberapa potensi dampak terhadap perempuan apabila 

P4R mengabaikan perlindungan (safeguards) yang terkandung dalam 

OP/BP berkaitan dengan kajian lingkungan, rencana aksi lingkungan, 

habitat alami, hutan, masyarakat adat, sumber daya kultural fisik, 

penggusuran: 

 

• Perempuan dan lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, 

bukan terpisah-pisah. Perempuan mempunyai fungsi-fungsi sosial 

dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika lingkungan dan 

sumber daya alam tersebut rusak akibat program-program yang 

tidak diperiksa kelayakan perlindungannya secara ketat, maka 

peran-peran sosial perempuan akan hilang, demikian juga aset 

pengetahuan perempuan adat. 

• Perempuan adat merupakan bagian dari masyarakat adat. 

Pengabaian perlindungan terhadap masyarakat adat oleh P4R 

akan makin meminggirkan masyarakat adat, termasuk warga 

perempuannya.  

• Dengan tidak berlakunya kebijakan mengenai penggusuran dalam 

P4R, maka perempuan di negara berkembang yang sekitar 60-80% 

hidup di wilayah pertanian akan terancam kehilangan mata 

pencarian dan sumber kehidupan.  Apalagi banyak perempuan 

kepala rumah tangga yang akan mengalami peningkatan 

pengabaian terhadap kepentingan mereka. Hal ini disebabkan 
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karena perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga 

walaupun realitasnya jutaan perempuan di negara berkembang 

adalah kepala rumah tangga. Artinya, makin banyak perempuan 

akan tergusur dan termajinalisasi. 

• Perempuan biasanya yang berperan untuk merajut jalinan sosial 

dan keberlanjutan budaya antara lain dengan merawat nilai-nilai 

religi, spiritualitas dan kultural dengan pengejawantahannya 

berbentuk fisik. Nilai-nilai ini tidak memiliki nilai material dan 

karenanya tidak bisa ditukar secara material. Pengabaian 

kebijakan OP/BP mengenai physical culturan resources akan 

merusak tatanan kultural masyarakat, dan meminggirkan peran-

peran kultural dan sosial perempuan. 

 

3. Potensi pelanggaran hak perempuan dan menguatnya 

ketidakadilan gender akan meningkat tanpa adanya monitoring dan 

evaluasi:  

Apabila P4R tidak memberlakukan OP mengenai Monitoring and 

Evaluation, maka tidak ada evaluasi sejauh mana program yang 

dibiayai lewat P4R berdampak pada perempuan, baik dalam hal 

memberikan dampak positif maupun dalam melihat sejauh mana 

program tersebut justru meningkatkan ketidakadilan gender dan 

pelanggaran hak-hak perempuan. Tidak adanya monitoring dan 

evaluasi juga membuat tidak akan ada pembelajaran dan tindakan-

tindakan korektif untuk program berikutnya. 

 

Program yang tidak dimonitoring dan dievaluasi merupakan program 

yang tidak mempunyai transparansi dan akuntabilitas serta membuka 

peluang korupsi. Dengan demikian program seperti ini 

membahayakan kehidupan masyarakat –laki-laki dan perempuan. 

 

4. Potensi korupsi, tidak transparan, tidak akuntabel dan pelanggaran 

Hak Azasi Manusia serta Hak Azasi Perempuan meningkat dengan 

adanya keterlibatan non-governmental parties: 
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Non-pemerintah tidak didefinisi secara jelas dalam P4R. Dilihat dari 

sini perusahaan mempunyai peluang untuk mengakses dana-dana 

P4R. Kontrol publik kecil terhadap perusahaan karena perlindungan 

oleh pemerintah dan Bank terhadap operasi-operasi perusahaan 

dalam hal transparansi informasi dan akuntabilitas. Dengan demikian 

potensi pelanggaran HAM dan HAP serta korupsi akan meningkat. 

 

5. Potensi persetujuan program yang tidak layak akibat Due Diligence 

yang tidak jelas: 

Standar perlindungan terhadap lingkungan, masyarakat adat dan 

penggusuran tidak diberlakukan dalam P4R. Artinya, standar ‘due 

diligence’ Bank Dunia yang tidak dipakai untuk memeriksa kelayakan 

usulan program untuk didanai oleh P4R. Jadi, standar apa yang 

digunakan sebagai due diligence kelayakan usulan program? 

 

Sungguh mengkhawatirkan apabila standar pemeriksaan yang 

digunakan adalah standar negara peminjam. Sebagai contoh: 

kebijakan nasional Indonesia tidak mempunyai kebijakan dan 

pengakuan tentang perempuan kepala rumah tangga; banyak 

peraturan perundangan kebijakan dilanggar lewat praktek-praktek 

korupsi; beberapa peraturan perundangan saling-tumpang tindih, dan 

seterusnya. 

 

Kami mengkhawatirkan bahwa program yang tidak layak secara 

keberlanjutan ekonomi dan sosial bagi masyarakat –laki-laki dan 

perempuan- serta lingkungan, bisa lolos akibat ketidak-jelasan standar 

yang digunakan. Selain itu tidak adanya standar due-diligence yang 

digunakan untuk memeriksa kelayakan proyek-proyek yang ada 

dibawah program didanai P4R, kembali akan meningkatkan potensi 

korupsi, perusakan lingkungan dan perlanggaran hak. 

 

6. Penyediaan informasi, transparasi proses dan akuntabilitas OP 9.00 

tidak menjelaskan mengenai penyediaan informasi, transparansi 
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proses persetujuan sebuah program dan akuntabilitas terhadap 

persoalan-persoalan yang muncul dari pembiayaan tersebut. Hal ini 

jelas tidak sesuai dengan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan 

informasi dan terlibat dalam semua keputusan mengenai wilayah 

kehidupannya karena itu mempengaruhi kehidupan dia, keluarga dan 

komunitasnya. 

 

Kesimpulan: 

Memperhatikan hal-hal tersebut, kami menuntut agar P4R tidak 

disetujui oleh Dewan Direktur Bank Dunia. P4R membawa potensi 

perempuan makin dipinggirkan secara ekonomi, sosial, politik dan 

budaya.  

 

 

Indonesia, 18 Oktober 2011 

 

*Surat ini ditandatangani oleh 103 pihak, baik atas nama organisasi, 

maupun individual. 
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Jakarta, 1 November 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Sustainable Development based on ecological, social and gender 

justice A proposal to the Zero Draft of the Rio Summit in 2012 

Submitted by Solidaritas Perempuan – Women’s Solidarity for Human 

Rights, Indonesia 

 

To:  

UNCSD Secretariat 

Ms. Tonya Vaturi 

Mr. Arthur de la Cruz 

 

Jakarta, 1 November 2011 

Though the Rio Declaration will soon celebrate its 20th Anniversary but 

the world right now doesn’t reflect its success in achieving sustainable 

development goals. The existing development model continuously 

ignores the pillars of social justice and of ecological justice. Hence, it 

strengthened the exploitation of natural resources and people; and on 

the other hand it strengthened the impoverishment and injustices to 

environment, social lives and women. 

 

The Rio Summit, therefore, has to reaffirm the principles of  Rio 

Declaration of 1992, to foster consistent implementation based on 

principles of ecological, social and gender justice. 

 

Social and gender justice based Green Economy 

Sustainable development based Green Economy will only achieve 

welfare for people –women and men- whilst nurturing the 

environment and its natural resources if the principles of ecological, 

social and gender justice are integrated.  The Green Economy concept 

should be provided in manner and languages accessible for local and 
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indigenous peoples including the women. Those principles are as 

follows: 

 

1. Principles of Ecological Justice: 

· Acknowledgement that natural resources are not trade or 

conservation commodities but an integral aspect of human’s 

lives.  

· Integration of local wisdom including local and indigenous 

women’s wisdom into the development of Green Economy 

· The utilization of natural resources have to take into account 

the sustaining relation between human kind and environment 

and impacts of the utilization  to lives of women and men. 

 

2. Principles of Social Justice: 

· Acknowledge and ensure the integration of principles of 

ecological and gender justice; democracy; accountability; 

transparency; welfare of peoples; respect and protect human 

rights including women’s human rights and rights of indigenous 

peoples. 

· Any utilization of natural resources has to go through processes 

of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) particularly from 

peoples –women and men- whose lives directly depending from 

those natural resources. 

 

3. Principles of Gender Justice: 

· Protect women’s human rights and particularly develop 

measures to involve women in decision makings in any 

development in their places  

· Set-up objectives and measures to eradicate gender injustices 

such as discrimination, double burden, stereotype, violence, 

sub-ordination and marginalization against women  
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· Technology development for improvement of environment and 

fostering sustainable development should be people’s driven 

and accessible to people, including the women. 

 

Governance of Sustainable Development 

The good governance of sustainable development can only be carried 

out by implementing principles and measures as follows: 

 

• Consistent implementation of Agenda 21 based on principles of 

Rio Declaration, acknowledgement of the rights of indigenous 

peoples, precautionary principles, common but differentiated 

responsibility, polluter-pays principle and to include objectives of 

gender justice, and furthermore, strengthen access of people to 

information and for public participation. 

 

• Involvement of peoples, including women, at all levels of decision-

makings at local, national, regional and international level to 

implement sustainable development. Military is not allowed to 

intervene in the implementation of sustainable development and 

not allowed to be executor of sustainable development. 

 

• Development of instruments and mechanism to protect rights of 

peoples including rights of indigenous peoples and women’s 

human rights. These will include accountability mechanism for any 

policy, program and project of Green Economy that affect lives of 

peoples, their livelihood and living environment. 

 

• Ensure that financing from International Financial Institutions 

such as the World Bank, IMF and the regional banks (ADB, AfDB et 

al) is excluded from the financing of sustainable development, nor 

the private sector financing. 
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• Ensure that organizations like World Trade Organization and the 

kind are not involved in the development of sustainable 

development of the countries. 

 

Jakarta, 1 November 2011 

 

 

 

 

Person: 

Risma Umar, Chair of Solidaritas Perempuan 

Jl. Siaga II No.36 Pejaten Barat, Indonesia 

 

 

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatera Selatan 

Solidaritas Perempuan Kinasih Jogjakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro, Jawa Timur 

Solidaritas Perempuan Jabodetabek, DKI Jakarta 

Solidaritas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar, Sulawesi Selatan 

Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara 

Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah 
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Kendari, 26 November 2011 

Pernyataan Sikap Bersama 

Gerakan Anti Pemiskinan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan 

 

Peringatan Hari  Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

 

25 November, diperingati sebagai Hari Internasional untuk 

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dideklarasikan 

oleh PBB pada tahun 1999 untuk menggambarkan pada tuntutan 

untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dibelahan dunia. 

 

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender sangat nampak dan semakin 

marak terjadi yang mengakibatkan keterbelakangan, kemiskinan dan 

penindasan khususnya terhadap kaum perempuan. Jika dilihat dari 

penyebab ketertindasan itu, tentu sangat berkaitan erat dengan 

kebijakan pemerintah yang masih lemah dalam mengeluarkan 

kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat khususnya kaum 

perempuan. Intervensi asing atau lembaga-lembaga keuangan 

internasional sebagai pemberi hutang bagi Indonesia, juga turut andil 

dalam ketertindasan ini. Hal ini dapat dilihat  melalui peran ADB, 

World Bank dalam memiskinkan masyarakat Indonesia melalui 

pembiayaan perusahaan swasta (TNC/MNC) untuk proyek-proyek alih 

fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, 

khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, 

yang mempunyai sejarah panjang dalam memicu konflik lahan dan 

melakukan kekerasan terhadap masyarakat dan juga kaum 

perempuan. 

 

Di Sulawesi Tenggara, maraknya pertambangan dan perkebunan sawit 

telah berdampak hilangnya sumber kehidupan terhadap perempuan. 

Lahan pertanian yang dahulu menjadi sumber pangan dan sumber 

ekonomi, telah berganti menjadi area pertambangan dan perkebunan 

sawit. Di area pertambangan yang mayoritas menjadi lahan pekerjaan 
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bagi kaum laki-laki, menjadikan perempuan tak mampu meraup 

manfaat dari industry pertambangan ini. Justru masuknya 

pertambangan ini, mengancam berkurangnya sumber air yang 

menjadi sumber kehidupan bagi perempuan. Tidak hanya itu, 

ancaman pencemaran terhadap bahan kimia berbahaya yang 

diperoleh dari limbah tambang, juga sangat mengancam kesehatan 

reproduksi bagi kaum perempuan.  

 

Informasi yang diperoleh, area pertambangan juga memicu transaksi 

perdagangan perempuan. Kaum perempuan di mobilisasi dari 

pelosok-pelosok untuk dijadikan komoditi seksual bagi karyawan 

maupun bos-bos tambang. Tidak adanya pemisahan tempat 

penampungan bagi buruh laki-laki dan perempuan yang bekerja di 

kompleks pertambangan (mereka umumnya bekerja sebagai buruh 

masak dan cuci), juga mengindikasikan perempuan di kompleks 

pertambangan dalam situasi yang rentan kekerasan, khususnya 

pelecehan seksual. Begitupun yang terjadi pada perempuan buruh 

perkebunan sawit, beban kerja yang begitu berat dan tidak adanya 

pemberian hak-hak normative seperti cuti haid,hamil dan melahirkan, 

jaminan keselamatan kerja, adalah merupakan gambaran bahwa 

perempuan tidak mendapatkan perlindungan hokum baik untuk 

memperoleh hak-hak perburuhan maupun perlindungan dari tindak 

kekerasan. 

 

Kriminalisasi perempuan juga terjadi, sebagai imbas dari perlawanan 

rakyat terhadap perampasan lahan oleh perusahaan. Kasus Ibu Mimi 

yang divonis tidak adil oleh pengadilan negeri Konawe, ketika 

mempertahankan tanah adat yang dijadikan perkebunan sawit  di 

Konawe Utara adalah salah satu bukti nyata kekerasan yang dialami 

oleh kaum perempuan, dimana Negara, pemegang capital menjadi 

pelakunya. 
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Dengan digusurnya lahan pertanian menjadi lahan sawit dan lahan 

pertambangan, juga berdampak banyak perempuan yang akhirnya 

memilih bekerja di luar negeri dengan berbagai resiko yang dihadapi. 

Di Kabupaten Konawe misalnya, telah banyak dijumpai mantan buruh 

migrant perempuan yang berkerja di Arab Saudi, menjadi korban 

kekerasan; gaji yang tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual 

bahkan pemerkosaan.  

 

Situasi sulit yang dirasakan oleh mayoritas kaum perempuan di Sultra, 

juga dapat kita lihat melalui sulitnya mendapatkan minyak tanah. 

Banyak kaum perempuan yang harus menunggu berhari-hari untuk 

mendapatkan jatah minyak tanah, atau mereka terpaksa mencari 

ketempat yang jauh dari lingkungannya. Disisi lain, dengan banyaknya 

perusahaan tambang di Sultra, tentu saja membutuhkan Bahan Bakar 

Minyak sebagai operasional produksi. Hal yang patut dicurigai stok 

bahan bakar minyak yang diperuntukan untuk masyarakat dan indusri 

rumah tangga, juga telah dirampas oleh perusahaan tambang. 

 

Dari gambaran diatas, telah dapat kita simpulkan, kekerasan dan 

pemisikinan terhadap perempuan khususnya di Sulawesi Tenggara, 

adalah salah satu persoalan yang harus disikapi oleh banyak pihak. 

Peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kaum 

perempuan melalui program dan kebijakan yang lebih adil, baik dalam 

pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hokum terhadap buruh 

perempuan, perlindungan terhadap perdagangan perempuan, dan 

jaminan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya menjadi penting untuk 

disuarakan, demi terwujudnya keadilan, kesetaraan, kesejahteraan 

dan kehidupan yang jauh dari tindak kekerasan bagi kaum 

perempuan.    
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Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Internasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan , Maka Gerakan Anti Kekerasan dan 

Pemiskinan terhadap Perempuan menyatakan sikap sebagai berikut : 

1) Stop Utang Luar Negeri yang menambah beban negara dan 

generasi penerus bangsa!. 

2) Hentikan transaksi perdagangan perempuan di areal 

pertambangan, berikan jaminan hukum bagi korban perdagangan 

perempuan! 

3) Lindungi pekerja perempuan di areal pertambangan dan 

perkebunan sawit, berikan hak-haknya sebagai buruh yang 

dijamin oleh undang-undang perburuhan dan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Terhadap Perempuan 

(CEDAW). 

4) Hentikan Kriminalisasi Perempuan yang sedang memperjuangkan 

tanah dan hak-haknya! 

5) Berikan perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan! 

6) Hentikan pemberian BBM bagi industri pertambangan, utamakan 

kebutuhan rumah tangga! 

7) Berikan alokasi anggaran yang adil  untuk kebutuhan perempuan! 

 

Kendari, 26 November 2011 

 

Gerakan Anti Pemiskinan dan Kekerasan Terhadap Perempuan: 

Solidaritas Perempuan Kendari (SP Kendari), Koalisi Perempuan 

Indonesia (Kpi Sultra), Aliansi Perempuan Sultra (Alpen), Walhi Sultra, 

LBH Kendari, Kohati Cabang Kendari, Green Student Movement (Gsm 

Sultra), Ypshk Sultra, Forum Bumi 

 

 

Kontak Person: 

Sulhani (Solidaritas Perempuan Kendari) 
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Banda Aceh, 27 November 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

“Utang Memiskinkan Perempuan” 

 

Masuknya Indonesia menjadi anggota World Bank  sejak tahun 1954 

(dalam hal ini IBRD – 1954 dan IDA - 1968) dan menjadi anggota Asian 

Development Bank (ADB) sejak tahun 1966, menjadi titik awal jeratan 

utang di Indonesia. Hal ini terlihat dengan jumlah utang Indonesia 

hingga Juli 2011 telah mencapai mencapai Rp 1.733,64 triliun, naik Rp 

56,79 triliun dibanding Desember 20107, dimana Bank Pembangunan 

Asia (Asia Development Bank/ADB) dan Bank Dunia (World Bank) 

merupakan kreditur Indonesia terbesar, dimana jumlah utang 

Indonesia ke  ADB mencapai USD 10,81 miliar dan World Bank sebesar 

USD 11,36 miliar. 

 

Banyaknya jumlah dana yang diterima Indonesia dari lembaga 

keuangan internasional tersebut ternyata tidak berbanding lurus 

dengan kesejahteraan rakyat, bahkan sebaliknya, kehidupan 

masyarakat di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. 

Kesimpulan yang cukup mengejutkan keluar dari the 2000 bipartisan 

Congressional International Financial Advisory Commission (the 

Meltzer Commission) yang menyatakan bahwa terkait keberlanjutan 

proyek, setidaknya Paling sedikit 70% proyek ADB di Indonesia, tidak 

menghasilkan keuntungan ekonomi atau sosial jangka panjang, dan 

malah membawa bencana kepada Indonesia yang memang sudah 

sangat terbebani utang. Tidak dipungkiri lagi, bahwa jeratan hutang 

ADB dan World Bank, telah membuat kehidupan perempuan di 

Indonesia semakin parah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia 

semakin meningkat. Pada 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia 

sebanyak 40,4 juta orang, dan pada 2010 menjadi 43,1 juta orang, 

atau meningkat sekitar 2,7 juta orang.  

                                                           
7
 http://finance.detik.com/read/2011/08/15/121013/1703836/4/ini-dia-daftar-pemberi-utang-

ke-pemerintah-indonesia  
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Pembayaran utang yang dibebankan pada anggaran negara jelas 

berimplikasi pada berkurangnya anggaran untuk kesejahteraan rakyat, 

baik yang melalui subsidi maupun pelayanan dasar. Terlihat pula 

dalam APBN 2011 yang mengalokasikan pembayaran bunga utang 

luar negeri mencapai 3,3% dari total belanja negara, sedangkan 

subsidi pangan hanya 1,7% dan kewajiban pelayanan publik hanya 

0,2%. Belum lagi penindasan dan kekerasan terhadap perempuan, 

kerap terjadi karena dampak dari proyek yang didanai oleh ADB dan 

World Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga 

berdampak pada semakin miskinnya rakyat Indonesia, khususnya 

perempuan. 

 

Hal tersebut juga dialami oleh masyarakat Aceh, mengingat sejumlah 

proyek yang dilakukan di Aceh menggunakan dana dari World Bank 

dan ADB. Program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca tsunami 

yang terjadi pada Deseber 2004, yang disebut dengan Earthquake dan 

Tsunami Emergency Support Project (ETESP), meliputi sektor 

pertanian, perikanan, irigasi, pengembangan usaha kecil dan mikro, 

perumahan, sanitasi dan air bersih, kesehatan, pendidikan, 

perhubungan, tenaga listrik, tata ruang dan pengelolaan lingkungan 

serta tata kelola pengawasan. Dengan total dana sebesar USD 291 

juta, ternyata proyek ADB di Aceh masih menyisakan permasalahan 

bagi masyarakat aceh, termasuk perempuan. Seperti laporan 

Lembaga Bantuan Hukum Aceh tahun 2008 tentang kasus 

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di desa Ulee Lheu 

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang mengatakan masih 

terdapat 10 KK yang belum mendapatkan ganti rugi atas proyek 

tersebut.  

 

Permasalahan tersebut juga terjadi pada program tambak, yang 

sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan dimasyarakat, 

seperti ganti rugi lahan, dan pengelolaan tambak yang merusak 
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lingkungan. Ini terjadi karena selama ini, ADB tidak secara sungguh – 

sungguh melibatkan masyarakat, terutama perempuan. Padahal 

didalam kebijakan ADB jelas mengatakan pentingnya keterlibatan 

masyarakat dan perempuan dalam setiap proyek yang didanai oleh 

ADB.  

 

Belum lagi ADB dan World Bank telah berkomitmen untuk 

memberikan sebesar USD 3,6 juta pada kegiatan REDD+ Readiness 

Preparation Support. Tidak hanya Bank Dunia, ADB dan IFC juga telah 

menyediakan dana untuk proyek – proyek REDD di Indonesia. Seperti 

penyediaan Tehnical Asistensi untuk “Forest Investment Strategy” 

oleh ADB sebesar USD 225.000,-.  Berdasarkan pengalaman dari 

beberapa daerah, seperti Jambi dan Kalimantan,  yang telah 

melakukan proyek persiapan REDD, telah menimbulkan berbagai 

permasalahan, seperti konflik lahan, penggusuran masyarakat adat, 

bahkan tidak jarang yang berakhir pada kekerasan.  

 

Hutan merupakan identitas bagi masyarakat adat dan perempuan 

adat. Pemanfaatan dan Jika pemerintah Aceh menggunakan dana 

World Bank dan ADB pada pelaksanaan proyek percontohan REDD Ulu 

Masen, maka akan semakin menambah sederetan permasalahan yang 

ada di Aceh, serta menguatkan kekerasan terhadap perempuan.  

 

Oleh karena itu Solidaritas Perempuan Aceh dalam Kampanye 16 Hari 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan sikap, sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus 

akibat proyek ADB, World Bank dan proyek dana hutang 

lain yang merugikan masyarakat di Aceh.  

2. Mendorong perempuan Aceh untuk terlibat aktif didalam 

perencanaan pembangunan di Aceh dan merespon 

terhadap segala kebijakan yang tidak adil terhadap 

perempuan. 
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3. Pemerintah Aceh tidak menggunakan dana – dana utang, 

baik yang didanai World Bank maupun ADB dalam 

pelaksanaan proyek REDD di Aceh.  

 

Banda Aceh, 27 November 2011 

Badan Eksekutif Komunitas 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas 

Donna Swita Hardiani 
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Jakarta, 29 November 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Refleksi Atas Persetujuan Proyek Pembangunan Jalan Regiona : ADB 

Mengabaikan Hak Perempuan,  Masyarakat Lokal Dan Hak 

Masyarakat Adat 

 

 

Solidaritas Perempuan menyatakan kekecewaanya kepada ADB, 

akibat disetujuinya Regional Road Development Project. Persetujuan 

proyek pembangunan jalan regional pada 24 November 2011 oleh 

ADB, adalah satu bukti ADB tidak mengakui hak – hak perempuan, 

masyarakat lokal dan hak – hak masyarakat adat.  

 

Menurut ADB, proyek ini memiliki kategori A dalam penggusuran, 

yang artinya ini berpotensi dampak besar terhadap sumber – sumber 

kehidupan perempuan di area proyek pada ratusan jiwa, namun 

hampir tidak ada langkah – langkah konkrit yang dilakukan ADB untuk 

memastikan hak – hak masyarakat, khususnya hak atas informasi dan 

keterlibatan aktif dalam proyek.  Dengan pinjaman sebesar USD 180 

juta atau setara IDR 1,6 triliun, proyek yang dilaksanakan di Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ADB 

telah mengorbankan dan mengabaikan hak – hak perempuan, hak 

masyarakat adat dan lokal.  

 

ADB memiliki sejumlah aturan perlindungan dan kebijakan komunikasi 

publik, namun dengan persetujuan proyek ini semakin membuktikan 

bahwa ADB tidak bersungguh – sungguh untuk menjalankan kebijakan 

tersebut. Press release ADB untuk persetujuan proyek yang 

diterbitkan pada 25 November 2011, mengatakan bahwa proyek 

pembangunan jalan regional, untuk membangun kehidupan yang 

lebih baik untuk komunitas, namun, hal tersebut dapat dikatakan 

pembohongan publik, karena ADB dengan sadar telah mengabaikan 
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mengabaikan hak – hak masyarakat lokal, perempuan, dan hak 

masyarakat adat, dalam proses perencanaan proyek pembangunan 

jalan regional tersebut. 

 

Keprihatinan terkait potensi dampak penggusuran, kerusakan 

lingkungan dan permasalahan cacatnya proses konsultasi dan 

keterbukaan informasi juga telah disampaikan oleh masyarakat adat 

di Kalimantan Barat, serta organisasi masyarakat sipil di Kalimantan 

Timur, dan Jawa Tengah melalui surat keprihatinan kepada ADB, 

namun surat tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan dalam 

persetujuan proyek.   

 

ADB mengklaim bahwa telah dilakukan 31 konsultasi bersama 

masyarakat di area wilayah proyek, namun berdasarkan dokumen 

ADB ternyata 77% dari “konsultasi” tersebut hanya dihadiri 1 – 2 

orang, 77% dari peserta yang terlibat “konsultasi”  adalah pejabat 

pemerintah, dan tidak ada dokumen yang disediakan kepada peserta,  

sebelum proses konsultasi dilakukan, bahkan dalam konsultasi 

bersama masyarakat adat dan NGO di Kalimantan Barat, ADB dan 

pemerintah tidak memberikan ruang untuk diskusi tanya jawab, dan 

meminta persetujuan masyarakat terkait proyek tersebut. Selain itu, 

keterlibatan perempuan sangat minim bahkan hampir tidak tercatat 

dalam dokumen ADB untuk persiapan proyek ini. Pada salah satu 

konsultasi yang dilakukan oleh ADB, keterlibatan perempuan kurang 

dari sepertiga dari total peserta. Hal ini jelas merupakan pelanggaran 

atas kebijakan Gender dan Pembangunan, yang mengatakan bahwa 

setidaknya 50 % keterwakilan perempuan saat perencanaan dan 

pengungkapan informasi rencana penggusuran dan meminta 

pendapat perempuan.   

 

Masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat adat, juga tidak 

mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan tepat waktu, tentang 

rencana proyek tersebut. Bahasa Inggris yang dipergunakan dalam 
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dokumen proyek, sangat mempersulit masyarakat terkena dampak 

untuk memahami informasi proyek dalam dokumen. Ini menunjukkan 

bahwa ADB sangat tidak mengakui hak atas informasi bagi masyarakat 

lokal, perempuan dan masyarakat adat, dan ini merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran atas kebijakan Komunikasi Publik ADB.  

 

Tidak hanya itu, kurangnya informasi mengenai situasi sosial, ekonomi 

dan budaya bagi perempuan terkena dampak, juga menunjukkan 

ketidakseriusan ADB dalam melibatkan dan mengurangi ketidak adilan 

terhadap perempuan. Tidak adanya informasi tersebut semakin 

menghilangkan dan tidak mengakui situasi yang khusus dialami 

perempuan, terutama yang berdampak dengan adanya proyek 

tersebut. 

 

Begitupun dengan pengakuan terhadap masyarakat adat. Walaupun 

ADB memiliki aturan perlindungan tentang masyarakat adat, namun 

kenyataannya ADB tidak sepenuhnya melindungi hak – hak 

masyarakat adat. Hal ini terlihat bahwa dalam dokumen tidak cukup 

informasi yang disampaikan tentang situasi sosial dan budaya 

masyarakat adat, termasuk perempuan adat. ADB tidak 

mencantumkan jumlah masyarakat adat termasuk perempuan adat 

yang potensi terkena dampak proyek, serta  tidak adanya langkah – 

langkah mitigasi yang jelas untuk menjamin hak – hak masyarakat 

adat. Ini jelas menunjukkan bahwa ADB telah melanggar aturan 

perlindungan tentang masyarakat adat.  

 

Fakta – fakta diatas, hanya salah satu contoh dari sekian banyak 

pelanggaran hak – hak masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat 

adat, yang dilakukan oleh ADB. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa 

sederet kebijakan ADB, seperti Kebijakan Komunikasi Publik, Aturan 

Perlindungan Masyarakat adat, dan Kebijakan Gender dan 

Pembangunan, hanyalah “lip service” belaka.  

 



 
 

145 
 

Oleh karena itu, dalam menyikapi persetujuan proyek pembangunan 

jalan regional, Solidaritas Perempuan mengatakan :  

• Dewan Direktur ADB segera meninjau ulang kembali persetujuan 

proyek, mengingat banyaknya permasalahan yang masih terjadi 

dan pelanggaran kebijakan ADB dalam perencanan proyek 

pembangunan jalan regional.  

 

• ADB tidak memberikan dana terlebih dahulu hingga semua 

ketentuan dan syarat untuk pelaksanaan sebuah proyek yang 

didanai oleh ADB terpenuhi, termasuk menyediakan dokumen 

dalam bahasa Indonesia, memastikan keterbukaan informasi dan 

proses konsultasi dilakukan pada perempuan, masyarakat lokal, 

dan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak, dan 

memastikan informasi situasi ekonomi, sosial, politik dan budaya 

perempuan yang berpotensi terkena dampak, termuat dalam 

keseluruhan dokumen pelaksanaan proyek.  

 

Jakarta, 29 November 2011 

Hormat Kami, 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

  

 

Kontak Person:  

Wardarina: wardarina@solidaritasperempuan.org  

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 22 Maret 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Pada Hari Air Sedunia 

 

Perempuan Menolak Privatisasi Air: Air Bukan Komoditas, Biarkan 

Mengalir untuk Rakyat 

 

Hari Air Sedunia diperingati setiap tahunnya setiap tanggal 22 Maret  

sejak KTT Bumi di Rio de Jaeniro tahun 1992.  Semangat peringatan 

tersebut sebenarnya merupakan cara untuk selalu memperbarui 

tekad masyarakat dunia dalam pelaksanaan Agenda 21 yang 

ditetapkan pada Sidang Umum PBB ke 47 pada 22 Desember 1992. 

Mulai 22 Maret 1993 tiap tahunnya hari air diperingati dengan 

berbagai tema yang berbeda dalam konteks pentingnya air sebagai 

sumber kehidupan bagi penduduk bumi. Bahkan pada 1995 secara 

khusus tema peringatan Hari Air Sedunia adalah Perempuan dan 

Air. Hal ini menunjukkan betapa air merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan perempuan. 

 

Kini hampir dua decade setiap tahunnya hari air diperingati, tetapi 

berbagai persoalan tentang air masih terus dihadapi oleh warga 

dunia, dari kelangkaan air di sector pertanian, kualitas air bersih yang 

buruk, air banjir sebagai bencana, air yang tercemar, terutama isu 

privatisasi air yang telah menjadikan air sebagai komoditas yang 

menguntungkan bagi perusahaan transnasional dan menjauhkan 

rakyat banyak terhadap akses air sebagai kebutuhan dasar hidup 

manusia. 

 

Bagi Indonesia, lahirnya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air justru makin memuluskan praktek-praktek privatisasi sebab 

Paradigma yang digunakan dalam undang-undang ini lebih 

menekankan bahwa air adalah barang ekonomi yang sangat vital bagi 

masyarakat sehingga membuka peluang untuk komersialisasi sumber 
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daya air. Dampaknya, sector swasta mengambil alih fungsi pelayanan 

public di sector air, seperti PT Themes PAM Jaya dan PT PAM Lyonaise 

Jaya yang mengambil alih PDAM. Selain itu, makin banyaknya 

penjualan sumber-sumber air dijual kepada perusahaan-perusahaan 

air minum yang berdampak pada berkurangnya debit air tanah yang 

berfungsi sebagai pengairan di sektor pertanian. 

 

Kebijakan-kebijakan di sector air yang cenderung mengakomodir 

kepetingan pasar bebas tersebut ternyata justru menjauhkan dari 

prinsip pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. 

Salah satu dampak yang sangat merugikan masyarakat adalah naiknya 

tariff air sebesar 20% sehingga menhasilkan laba bersih PT PAM  

Lyonaise Jaya sebesar Rp. 253.857 milyar periode 2005-2007. 

Sementara itu kulaitas air pun sangat buruk seperti keluhan bau, 

berlumut,,berwarna, dan debit air yang kecil. Jadi tidaklah benar bila 

pengelolaan air oleh swasta membawa pada efisiensi dan 

kesejateraan rakyat, tetapi  hanya menguntungkan perusahaan 

asing. 

 

Bagi perempuan urban dan perkotaan,  tak tersedianya dan tak 

terjengakaunya harga air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akan 

berdampak pada makin beratnya beban mereka sebagai pengelola 

rumah tangga. Mereka harus menambah anggaran untuk 

mendapatkan air bersih, yang berarti mengurangi anggaran 

kebutuhan yang lain, seperti menghemat makanan, menahan rasa 

sakit karena tak bisa berobat, menghemat kebutuhan social, bahkan 

fasilitas pendidikan anak-anaknya seperti buku pelajaran. Namun 

biasanya, perempuan akan mengorbankan kebutuhannya sendiri 

dan mendahulukan kebutuhan keluarganya. Artinya tingkat 

kesejahteraan perempuanlah yang rentan terkena dampak dari 

system layanan air yang buruk. 
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Di bidang pertanian, privatisasi air juga mengancam terwujudnya 

kedaulatan rakyat atas pangannya. Produksi air minum yang 

menyerobot  air tanah bisa menyebabkan turunnya debit air tanah 

yang bisa  mengakibatkan kelangakaan air di pedesaan  akan 

mengancam hasil pertanian. Lagi-lagi, perempuan petani, baik buruh 

maupun istri petani, juga akan terkena dampak baik turunnya 

penghasilna sebagai buruh tani atau pun  sebagai pengelola rumah 

tangga. 

Untuk itu, melihat situasi tersebut, Solidaritas Perempuan bersikap: 

1. Pengelolaan sumber daya air dikembalikan kepada semangat 

UUD 1945 di mana tanah, air dan sumber daya alam lainnya 

digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan 

kesjahteraan rakyat. Sehingga sebagai kebutuhan dasar 

masyarakar banyak, sumber daya air harus dikelola oleh 

perusahaan Negara. 

2. Privatisasi sumber daya air dengan menyerahkan 

pengelolaannya kepada pihak swasta yang hanya 

menguntungkan perusahaan asing dan merugikan rakyat 

banyak khususnya perempuan sebagai kelompok yang paling 

terkena dampak, merupakan pengkhianatan terhadap UUD 

1945.  

 

Jakarta, 23 Maret 2009 

 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eskekutif 

Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person:  

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org 

Ade Herlina Haris: adeherlina@solidaritasperempuan.org 
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16 Oktober 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan  

pada Hari Pangan Sedunia 2009 

 

Kebijakan Pangan yang Belum Pro Perempuan  

dan Kedaulatan Pangan 

 

Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2009 ini masih banyak diwarnai 

kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk yang terjadi di berbagai wilayah 

di Indonesia, dari Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua Barat. Umumnya korban 

kelaparan, kekurangan gizi, atau gizi buruk banyak diderita 

perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan kebijakan pangan 

belum memperhatikan perempuan sebagai kelompok rentan. Dalam 

masyarakat patriarkhi, meskipun permepuan sebagai penyedia 

pangan keluarga, biasanya justru mengkonsumsi pangan paling 

terakhir. Adanya nilai-nilai ‘perempuan sudah semestinya berkorban 

untuk keluarga’ telah memposisikan perempuan menjadi kelompok 

rentan di saat terjadi kerawanan pangan.  

 

Sementara itu, isu kelaparan seringkali hanya ditangkap sebagai 

peluang untuk ‘impor beras’ oleh elit penguasa yang berkolusi dengan 

elit pengusaha. Padahal persoalan rawan pangan dan krisis pangan 

tidak semata-mata kekurangan stok pangan, tetapi lebih karena 

persoalan tidak meratanya distribusi dan faktor kemiskinan atau daya 

beli masyarakat atas pangan pokok. Impor beras sebagai solusi 

penanganan rawan pangan telah meletakkan pangan semata-mata 

sebagai barang dagangan, dan melupakan bahwa pangan juga bagian 

dari sistem sosial, budaya, ekonomi dan spiritual  masyarakat. 

Akibatnya impor beras telah merusak sistem pangan masyarakat 

seperti terpinggirnya aneka pangan lokal.  

 



 
 

151 
 

Sampai saat ini penanganan krisis pangan belum ditangani secara 

terkoordinasi antar lembaga sehingga persoalan pangan hanya 

dianggap sebagai urusan departemen terkait seperti Depatemen 

Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dll dalam upaya peningkatan 

produksi. Pemerintah lupa bahwa kasus rawan pangan yang dialami 

keluarga miskin lebih karena ketidakmampuan mengakses pangan 

karena harga yang sering melambung tinggi.  

 

Undang-Undang Pangan No 7 tahun 1996 yang merupakan dasar 

kebijakan pemenuhan pangan yang mengadopsi konsep securities 

yang mengatur sebatas pada tataran ketersediaan dan keamanan 

pangan secara material, belum mengatur bagaimana rakyat secara 

berdaulat mampu memenuhi pangannya sendiri secara sosial, budaya, 

politis, maupun ekologis. 

 

Kehadiran UU Pokok Agraria No 30 th 60 yang mejamin akses rakyat 

terhadap tanah dan jaminan sistem pertanian yang pro petani justru 

dibekukan pada jaman orde baru dan dan digantikan UU baru seperti 

UU Perkebunan dan UU Penanaman Modal yang semakin 

mengakomodir pemilik modal dalam menguasai tanah rakyat. 

Akibatnya petani- terlebih petani buruh- menjadi sangat tidak 

berdaulat dan menjadi kelompok miskin di negeri yang konon negeri 

agraris ini. 

 

Perubahan iklim juga menjadi ancaman bagi persoalan pangan di 

Indonesia. Secara langsung perubahan iklim telah menyebabkan 

terjadinya gagal panen karena adanya kekeringan, musim hujan yang 

tak menentu, tingginbya curah hujan, serta munculnya hama. 

Sementara itu, kebijakan iklim terutama dalam program-program 

mitigasi seperti agrofuel dan REDD semakin mengurangi produksi 

tanaman dan menjauhkan perempuan dam masyarakat adat dari 

sumber-sumber pangannya.  
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Adanya beberapa projek pembangunan yang ditujukan untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti projek jalan dan tambang 

ekstraktif juga berpotensi mengkonversi lahan pertanian  produktif. 

Pembanguan jalan-jalan lintas ini hanya akan memudahkan para 

pemodal berinvestasi pada ekploitasi sumber daya alam, sementara 

masyarakat petani dan kehilangan lahan akan beralih menjadi buruh.  

  

Pada peringatan Hari Pangan Sedunia yang mengambil tema 

Achieving Food Security in Time of Crisis’  Solidaritas Perempuan 

mendesak kepada pemerintah untuk: 

1. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan gender dalam setiap 

implementasi kebijakan dalam pemenuhan pangan rakyat.  

2. Merespon terjadinya rawan dan krisis pangan dengan cara 

menguatkan sistem pangan nasional, seperti reforma agraria sejati, 

subsidi pertanian, kembali ke pangan lokal, kebijakan moneter 

yang menstabilkan nilai tukar rupiah, dll, bukan dengan impor 

pangan. 

3. Membatalkan segala perjanjian perdagangan bebas yang jelas akan 

mengancam sistem pangan dalam negeri 

4. Melakukan revisi UU Pangan No 7 Th 1996  agar memenuhi 

prinsip-prinsip kedaulatan pangan rakyat yaitu  menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak pangan rakyat. 

5. Menghentikan dan menghindari program-program pembangunan 

yang justru berdampak dan berpotensi mengancam kedaulatan 

pangan rakyat, seperti program mitigasi cabon, pembanguan 

infrastruktur jalan, dan pertambangan,  

Jakarta, 16 Oktober 2009 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

 

Kontak Person: 

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 16 Oktober 2010 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Pada Hari Pangan Sedunia  

  

Negara Telah gagal dalam Menghormati, Memenuhi, dan 

Melindungi Hak Pangan Perempuan 

 

Sejak dicanangkan konsep ketahanan pangan 14 tahun yang lalu 

dalam Resolusi Badan Pangan PBB tahun 1996 pada World Food 

Summit, ternyata kelaparan masih tetap mengancam warga dunia, 

termasuk Indonesia. Konsep pemenuhan pangan  yang lebih 

diserahkan pada mekanisme pasar justru menambah angka kelaparan 

dunia yang pada tahun 2010 ini mencapai 925 juta, disbanding tahun 

1996 yang hanya 850 juta jiwa. Sementara di Indonesia sendiri pada 

tahun 2010 ini angka kelaparan masih cukup tinggi yaitu 13,8 juta jiwa 

atau sekitar 6% dari jumlah penduduk menderita rawan pangan 

(World Development Indicator, 2007) dan 23,2 jiwa di pedesaan 

masih hidup di bawah standar kemiskinan (FAO). Data ini dikuatkan 

dengan berbagai kasus kelaparan, kurang gizi dan gizi buruk yang 

secara sporadis masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari 

Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jatim, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, 

dan Papua Barat. Fakta ini jelas merupakan indikasi nyata dari 

kegagalan negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

memenuhi hak pangan rakyat.  

  

Situasi yang lebih memprihatinkan adalah bawah korban kelaparan 

yang paling rentan dan meninggal adalah perempuan dan anak-anak. 

Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan yang masih diskriminatif 

dan belum mengacu pada Convention on Elimination of Discrimination 

Against Women (CEDAW). Situasi ini diperparah dengan kulture 

masyarakat patriarkhi masyarakat yang memposisikan perempuan 

sebagai pelayan keluarga yang lebih mendahulukan angggota 

keluarganya dalam konsumsi. Hal ini sungguh ironis sementara 
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perempuan adalah yang mengandung dan melahirkan generasi justru 

paling akhir dalam mendapatkan kecukupan gizi. Situasi ini dikuatkan 

dengan  SUSENAS 2005 yang mencatat adanya sekitar 5,1 juta (27,5%) 

anak balita yang kekurangan gizi. Demikian dengan Departemen 

Kesehatan yang mencatat adanya 2,5 juta (40,1%) ibu hamil dan 4 juta 

(26,4%) perempuan usia subur yang menderita anemia. 

 

UU Pangan NO.7 tahun 1996 ternyata belum mampu memberi 

jaminan dalam pemenuhan pangan rakyat. Dalam undang-undang ini 

belum ada ketegasan tentang tanggung jawab negara dalam 

memenuhi (fulfill), melindungi (protect), dan menghormati (respect) 

hak pangan rakyatnya. Akibatnya indikator pemenuhan pangan 

seperti ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), 

penerimaan(acceptibility) dan mutu(quality) masih jauh dari harapan 

bagi masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan.  

 

Solusi yang diambil pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus 

kelaparan atau kelangkaan pangan hanya bersifat  sementara bahkan 

berpotensi menambah persoalan baru, seperti impor beras dan 

program raskin. Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dan 

mempunyai political will memperbaiki sistem secara mendasar seperti 

mekanisme distribusi dan produksi pangan yang secara menyeluruh 

akan mempebaiki ketersediaan, keterjangkauan, kesesuaian pangan 

lokal setempat, dan kualitas pangan rakyat. Sebaliknya, kebijakan 

pasar bebas yang disepakati lewat WTO dan FTA juga telah menguras 

sumber pangan rakyat dengan berbagai kegiatan perdagangan seperti 

ekspor hasil laut dan perkebunan. Sungguh tidak masuk akal 

sementara banyak rakyat yang menderita gizi buruk dan kurang gizi 

justru mengeskpor pangan berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh 

rakyat sendiri. 

 

Selain itu, perubahan iklim juga menambah daftar panjang ancaman 

pengurangan ketersediaan pangan baik langusng maupun tidak 
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langsung. Iklim yang tidak menentu seperti curah hujan berlebihan 

atau sebaliknya kekeringan dan munculnya hama mengncam stok 

pangan. Ironisnya, anggaran pemerintah terkait dana ikli lebih 

terkonsentrasi pada dana mitigasi, bukannya adaptasi terhadap 

dampak iklim. Lebih para lagi, kebijakan iklim dalam program mitigasi 

juga  berpotensi mengancam alat-alat produksi pangan seperti 

konversi lahan dari pertanian dan hutan produksi menjadi perkebuna 

n industris seperti sawit, tebu, jagung, dan jarak. 

 

Fakta lain yang terjadi di negara ini adalah ’ketidakberdayaan’ 

pemerintah dalam mengontrol harga pangan pokok rakyatnya yang 

sangat ditentukan oleh pasar. Kenaikan harga pangan yang sering 

terjadi ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat kelas atas, tetapi 

sangat berdampak bagi rakyat miskin. Sampai saat ini belum ada 

kebijakan pemerintah yang memberi sangsi tegas dan serius bagi 

piha-pihak yang telah meresahkan rakyat banyak dengan mencari 

keutungan pribadi. Lebih memprihatinkan kenaikan harga pangan ini, 

selain merugikan masyarakat banyak sebagai konsumen,  sama sekali 

juga tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen pangan. Ini juga 

merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi, melindungi 

dan menghormati hak pangan rakyat. 

 

Untuk itu, melihat berbagai akar persoalan pangan di berbagai 

wilayah seperti di Palembang, Jateng, Jatim, NTT, NTB, dan Sulawesi, 

maka yang dibutuhkan rakyat  saat ini adalah bagaimana rakyat bisa 

mengakses sumber-sumber produksi seperti tanah dan sarana 

produksi pertanian (bibit, pupuk, kredit) sehingga mampu 

memproduksi pangannya sendiri.  Memberikan rakyat alat-alat 

produksi akan memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk 

memproduksi pangannya sendiri sesuai dengan sosial budaya dan 

memutus rantai ketergantungan pada pangan impor. Seharusnya 

bangsa ini malu mengaku sebagai bangsa agraris bila rakyatnya yang 
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bermata pencaharian sebagai petani sebagai produsen petani justru 

menerima beras miskin yang berasal dari beras impor. 

 

Berdasar  situasi dan kondisi di atas, maka pada Hari Pangan Sedunia 

ini, Solidaritas Perempuan menyerukan dan mendesak kepada negara 

melaui pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan 

pembaharuan agraria dengan memberikan  akses dan kontrol kepada 

perempuan dalam pelaksanaanya melalui langkah-langkah: 

 

1. Segera merevisi UU Pangan No. 7 tahun 1996 yang mematikan 

adanya pengormatan, pemenuhan dan perlindungan hak pangan 

rakyat 

2. Segera menghentikan program bantuan beras miskin dan 

menghentikan ketergantunga pada pangan impor, serta lebih 

memberdayakan petani untuk meng akses alat-alat produksi 

sehingga merka bisa berdaulat atas pangannya sendiri 

3. Menata ulang kembali sistem pangan secara keseluruhan,  

seperti sistem distribusi pangan dan kebijakan pasar bebas untuk 

melindungi produk pangan dalam negeri. 

   

Jakarta, 16 Oktober 2010 

 

Risma Umar  

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

 

 

 

Kontak Person: 

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 1 Juli 2011 

 

 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Untuk Menyikapi Pertemuan G20 

 

 

Globalisasi Pangan Hanya Akan Berujung Kelaparan Global 

 

Keputusan pemerintah Indonesia dalam pertemuan WEF (World 

Economic Forum), yang dilaksanakan pada 12-13 Juni 2011, di Jakarta 

memberikan penguasaan penuh kepada perusahaan-perusahaan 

multinasional untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia.  

Situasi ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu untuk 

mengatasi kelangkaan pangan sehingga terjadi krisis pangan. 

Keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional hanya 

berorientasi pada perluasan perkebunan kelapa sawit dan 

perkebunan coklat, yang hanya ditujukan untuk pemenuhan 

kepentingan bisnis semata. 

 

Undang-undang Pangan No.7 tahun 1996 tidak lebih hanya 

mengutamakan dan mendukung kepentingan investor dan negara 

maju. Posisi Indonesia hanya dijadikan sebagai sasaran pasar bagi 

negara-negara maju, tentunya mempengaruhi terhadap kehidupan 

dan keberlangsungan hidup masyarakat terutama perempuan.  

Produksi-produksi lokal mulai terancam, termasuk produksi pangan 

dan hanya memunculkan spekulan  dan peningkatan harga pangan. 

Karena regulasi perdagangan tersebut diatur oleh negara-negara maju 

seperti Amerika, Inggris dan Perancis. 

 

Indonesia sebagai anggota G20 hadir dalam pertemuan tersebut yang 

akan diadakan di Perancis mendatang ini, semestinya Indonesia 

mempunyai posisi dan peran yang tegas dalam soal pangan. Namun, 
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disayangkan bahwa Indonesia selama ini selalu memperlihatkan 

keberpihakannya kepada kepentingan Negara industri. Indonesia 

sebagai negara dengan Produk Nasional Bruto (PNB) paling rendah 

dibandingkan India, semestinya menyadari bahwa perannya direduksi 

hanya menjadi target pasar bagi Negara-negara maju. Keterlibatan 

Indonesia dalam G20 perlu terus menerus digugat oleh rakyat karena 

kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan berioentasi 

pada pasar dibidang pertanian dan pengembangan pangan. 

 

Pertemuan G20 adalah pertemuan antara negara-negara maju dan 

berkembang yang membicarakan hanyalah didorong untuk 

kepentingan negara maju untuk mengatasi krisis ekonomi yang 

berpotensi mengalami krisis pangan. Kehadiran Indonesia sebagai 

negara berkembang yang juga mengalami tidaklah menjadi prioritas 

dalam pertemuan tersebut hanya dijadikan sebagai solusi untuk 

mengatasi krisis dan kelangkaan pangan bagi negara-negara maju.  

 

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia seperti yang 

dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam diskusi bersama 

masyarakat sipil terlihat hanya berorientasi untuk pemenuhan pangan 

negara maju, salah satu langkahnya dengan meningkatkan produksi 

pertanian yang menggunakan teknologi untuk pada pemenuhan 

pasar. 

 

Pertemuan tersebut tidak luput keterlibatan lembaga keuangan 

internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional, yang 

mendorong negara-negara berkembang terutama Indonesia untuk 

membuka peluang bagi investor-investor menguasai sektor-sektor 

publik khususnya di sektor pangan. Pengalihan sektor publik ke pada 

swata pasti sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan 

seperti pada proses produksi yang akan menyingkirkan perempuan 

dalam sektor pertanian karena sudah digantikan dengan teknologi 

yang akhirnya perempuan kehilangan mata pencaharian dan harus 
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bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran dengan kondisi saat ini 

belum ada perlindungan yang berpihak untuk buruh migran 

perempuan di luar negeri. 

 

Hal ini diperparah dengan permainan para spekulan harga dengan 

mengurangi produksi pangan yang beredar di pasaran. Sehingga 

situasi ini mengakibatkan komoditas pangan menjadi langka dan 

mahal yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama perempuan 

menjadi tidak terjangkau. Karena pemenuhan pangan yang tidak 

merata, sampai awal 2011 ini kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk 

masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti 

Mataram, Kendari di Jepara Jawa Tengah, dan Makassar. Meski pada 

tahun 2010 produksi padi mencapai kurang lebih 41 juta ton, tetapi 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa 

dan dengan pertumbuhan  penduduk 1,49 persen, maka Indonesia 

tetap diprediksi akan kekurangan stok pangan. 

 

Dengan terjadinya krisis harga pangan maka jumlah orang miskin akan 

meningkat tajam menjadi 60,40 juta jiwa dan hampir setengahnya 

adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, ada delapan provinsi di 

Indonesia berpotensi rawan pangan, yaitu Riau, Kepulauan Riau, 

Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, 

dan Papua Barat.  

 

Secara keseluruhan masyarakat Indonesia masih banyak yang 

kekurangan pangan dan kurang gizi. Pembukaan lahan oleh Cina di 

Merauke yang dikenal dengan food estate, hanya menjadikan rakyat 

Indonesia sebagai buruh. Seperti yang diketahui bersama pembukaan 

lahan sawit, dan banyaknya perkebunan kelapa sawit saat ini, telah 

banyak  meningkatkan konflik lahan dan eksploitasi buruh perempuan 

yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Belum lagi dampak 

perkebunan kelapa sawit sendiri yang banyak menyedot air sehingga 
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membuat tanah-tanah menjadi kering dan berdampak pada lahan di 

sekililingnya. 

 

Perempuan sebagai pengelola pangan karena peran gendernya akan 

mengalami situasi dimana perempuan akan mengalami kekerasan 

yang dilakukan karena keterbatasan akses ekonomi. Selain itu dampak 

lain perempuan akan bekerja untuk membantu perekonomian 

keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Oleh 

karena itu, penting bagi perempuan petani dalam proses produksi dan 

konsumsi mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah, dalam 

pengelolaan pertanian berkelanjutan yang berlandaskan kemandirian 

pangan perempuan. 

 

Solidaritas Perempuan menilai pemerintah tidak mampu memberikan 

solusi konkrit untuk mengatasi situasi terkait persoalan pangan, baik 

mengenai kebijakan harga pasar sampai ketersedian pangan di pasar. 

Pemerintah lebih memilih dan mempercayakan situasi ini 

menyerahkan kepada pasar dan pihak swasta. Oleh karena itu, 

Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk segera 

memperbaiki sistem kebijakan pangan 

1. Merevisi UU Pangan No. 7 th 1996 yang lebih melindungi, 

memenuhi, dan menghormati hak pangan rakyat. Sejatinya 

pemerintah bertanggung jawab menghormati memenuhi hak 

pangan rakyat. 

2. Memperbaiki sistem produksi pangan dalam negeri dengan 

melakukan pembaharuan agraria sehingga rakyat baik laki-laki 

maupun perempuan mampu memproduksi mendistribusi dan 

mengkonsumsi panganya sendiri. 

3. Membuat kebijakan perdagangan yang adil agar tidak ada lagi 

penguasaan produksi pangan yang merugikan 

keberlangsungan hidup perempuan 
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4. Indonesia segera mengkaji ulang keterlibatannya dalam G20 

karena tidak mengutungkan rakyat dan khususnya perempuan 

dan kelompok miskin lainnya. 

 

 

 

Jakarta, 1 Juli 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 
Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatera Selatan 

Solidaritas Perempuan Kinasih Jogjakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro, Jawa Timur 

Solidaritas Perempuan Jabodetabek, DKI Jakarta 

Solidaritas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar, Sulawesi Selatan 

Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara 

Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah 
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Jakarta, 10 November 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

RUU Pangan Pro Penjajahan dan Kriminalisasi: Perempuan 

Menuntut Pembebasan 

 

Sudah 15 tahun lebih Indonesia memiliki Undang-Undang Pangan No. 

7/1996, tetapi berita-berita terjadinya krisis pangan masih saja terjadi 

diberbagai wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa undang-

undang ini belum mampu menjamin hak pangan rakyat. Sementara 

itu, revisi UU Pangan No. 7 Tahun 1996 telah dilakukan sejak tahun 

2007. Namun sampai saat ini proses panjang revisi UU ini tidak 

membawa hasil yang menggembirakan. Bahkan semakin dijauhkan  

dari semangat dan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh masyarakat 

sipil, terutama pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan 

hak masyarakat, termasuk perempuan.  

 

Sangat ironis, bahwa justru pemerintah dan legislatif lagi-lagi tidak 

memperlihatkan keberpihakannya pada upaya pemenuhan hak 

pangan perempuan. Bahkan dalam kesempatan Dialog Publik pada 25 

Oktober 2011 di Gedung DPR Senayan, Ibnu Multazam dari Fraksi PKB 

menegaskan bahwa tidak perlu adanya asas Keadilan Gender dalam 

Undang-Undang pangan karena undang-undnag tidak mebedakan 

jenis kelamin dan berlaku untuk semua warga negara. Ketika 

berbiacara soal petani, maka yang dimaksud sudah petani laki-laki dan 

perempuan. Pernyataan menunjukkan bahwa pembuat kebijakan 

belum situasi persoalan ketidakadilan gender yang terjadi dalam 

masyarakat patriarkhi seperti Inodonesia. 

 

Terbukti, hingga keluarnya draft RUU DPR tahun 2009,  tetap saja RUU 

Pangan ini masih belum mencantumkan pengertian tentang Hak 

Rakyat atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak 

tersebut dalam Ketemuan Umum. Justru sebaliknya,  RUU ini masih 
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berorientasi pada industri pangan skala besar (melalui detail teknis 

tentang standarisasi mutu pangan, label produk pangan dan kemasan, 

seta produksi yang masif) dan masih kurang keberpihakannya pada 

produsen pangan rumah tangga dan tradisional.  

 

Ini memperlihatkan bahwa RUU ini berpotensi menggusur akses dan 

ruang untuk produsen pangan rumah tangga dan kearifan lokal 

produksi pangan yang banyak dikelola dan menjadi sumber 

penghidupan bagi perempuan dan masyarakat miskin di Indonesia. 

Serta semakin memperlihatkan bahwa Negara tidak berpihak dan 

tidak memikirkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang 

sebenarnya menjadi kekuatan ekonomi perempuan dan masyarakat 

Indonesia secara umum.  

 

RUU ini semakin jauh dari semangat dan prinsip keadilan sosial, 

keadilan gender, kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara dalam 

mengelola sumber-sumber agraria. RUU Pangan ini tidak meletakkan 

prinsip Pembaharuan Agraria sebagai solusi mengembalikan 

kedaulatan rakyat dan mengatasi krisis pangan yang terjadi di 

berbagai wilayah Indonesia.  

 

RUU Pangan ini juga dipandang masih belum memiliki perspektif 

kepentingan perempuan dan berasaskan keadilan gender sehingga 

masih sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menambah 

masalah, dan makin melemahkan perempuan. RUU Pangan tidak 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dengan 

tidak mencantumkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan.  Ini menunjukkan masih lemahnya komitmen 

dan tanggung jawab Negara untuk menghapuskan diskriminasi 

terhadap perempuan dalam pemenuhan hak atas pangan. Bahkan, 

baik dalam naskah akademis maupun batang tubuh, RUU Pangan 

telah melupakan dan mengabaikan peran sosial-kultural perempuan 
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dalam pengelolaan sumber-sumber agrariaJadi perempuan 

membutuhkan Program yang  menjawab persoalan kemiskinan dan 

pemenuhan pangan. Walaupun selama ini banyak korban kelaparan 

dan gizi buruk dialami oleh kelompok perempuan, anak-anak dan 

manula, namun RUU Pangan ini luput menyentuh ketentuan 

perlindungan dan perlakuan pada situasi khusus terhadap kelompok-

kelompok rentan tersebut. Padahal, seharusnya disinilah pentingnya 

tanggung jawab negara dan hak warga negara terkait dengan 

pemenuhan pangan.  

 

Beberapa pasal dalam RUU Pangan ini juga berpotensi merugikan dan 

mengancam keberlanjutan sumber kehidupan perempuan. Dengan 

pasal-pasal sanksi pelanggaran terkait standarisasi mutu pangan, label 

produk dan kemasan, maka industri pangan rumah tangga yang 

hampir semua kelola oleh perempuan pun  berpotensi mengalami 

penggusuran, dan perempuan mendapatkan ancaman kriminalisasi 

ketika mereka dianggap tidak mampu memenuhi standar-standar 

tersebut. RUU ini malah tidak sedikitpun menyinggung masalah sanksi 

bagi para spekulan pangan yang dengan sengaja menghambat 

perempuan dalam menjangkau akses pangannya dengan menimbun 

stok pangan pokok yang menyebabkan naiknya harga pangan. 

 

Apabila RUU ini masih berorientasi pada kepentingan pasar dan 

industri pangan skala besar, maka pengalaman dan pengetahuan 

perempuan, akses dan kontrol perempuan dalam mengelola sumber-

sumber pangan menjadi semakin tidak diakui. Hal ini menyebabkan 

tersingkirnya peran-peran sosial mereka, serta berpotensi 

menimbulkan adanya kekerasan dan ketidakdilan berlapis, dan 

menimbulkan pemiskinan yang berwajah perempuan.   

 

Oleh karena itu, menggunakan moment Hari Pahlawan Nasional 2011 

ini, Solidaritas Perempuan- sebagai bagian dari kelompok masyarakat 

sipil yang terus menerus mendorong adanya revisi UU Pangan yang 
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berkeadilan sosial, berkeadilan gender serta mengedepankan 

kedaulatan rakyat – menuntut agar pemerintah/parlemen untuk:  

1. Meletakkan UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk terhadap Perempuan, UU No. 5 Tahun 

1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar yuridis UU 

Pangan untuk menjamin adanya keadilan sosial dan keadilan 

gender yang menjamin hak-hak perempuan atas pangan.  

2. Meletakkan Keadilan Gender menjadi asas UU Pangan dan dalam 

ketentuan umum. Dengan demikian semua substansi pasal dalam 

UU Pangan memiliki jaminan penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak perempuan.  

3. RUU ini agar mengedepankan prinsip Kedaulatan Pangan melalui 

pelaksanaan Pembaharuan Agraria untuk menjamin tanggung 

jawab negara dalam memastikan keadilan sosial, keadilan gender 

dan kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber-sumber produksi 

pangannya.  

4. RUU ini butuh menjamin perlindungan sumber-sumber pangan 

lokal, melindungi ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas 

industri pangan skala rumah tangga.   

 

Jakarta, 10 November 2011 

Risma Umar 

 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan 

 
Solidaritas Perempuan Benguong Jeumpa Aceh, Solidaritas Perempuan 

Palembang, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, Solidaritas 

Perempuan Jabotabek, Solidaritas Perempuan Kahyangan Api Bojonegoro, 

Solidaritas Perempuan Palu, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri 

Makassar,  Solidaritas Perempuan Kendari, Solidaritas Perempuan Mataram,  

Solidaritas Perempuan Sumbawa 

 

Kontak person: 

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 15 Desember 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

  

Tolak  Pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan:   

Merebut Kembali Hak dan Kedaulatan Perempuan atas Tanah 

 

Pada hari Jum’at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI akan 

mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-

PTuP) menjadi Undang-undang. Solidaritas Perempuan yang fokus 

memperjuangkan hak perempuan dan menghilangkan situasi 

ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan, kami memandang 

bahwa pengesahan ini akan semakin meningkatkan situasi pemiskinan 

ketidakadilan perempuan dan peminggiran HAM dan Hak asasi 

perempuan. 

 

Alih-alih melaksanakan reforma agraria, pemerintah  justru semakin 

menjauhkan perempuan dari kedaulatannya atas tanah, melalui 

berbagai kebijakan yang mendorong investasi dengan meminggirkan 

peran perempuan. Data Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan 

terhadap Perempuan tahun 2010 mencatat 395 perempuan yang 

menjadi korban penggusuran. Konflik lahan dan penggusuran sering 

kali mengandung intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan 

seksual, penangkapan, hingga kriminalisasi. Seperti yang dialami oleh 

perempuan dalam kasus konflik di Alas Tlogo yang memakan korban 

perempuan meninggal. Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi Mama Aleta 

Baun dalam konflik lahan antara aparat kehutanan dengan 

masyarakat adat di Timor Tengah Selatan, NTT. Sampai kekerasan 

seksual yang dialami oleh petani perempuan Forum Tani Sejahtera di 

Pematang Siantar,  Sumut.  

 

Jelas terlihat pengesahan RUU PTuP ini, sarat dengan kepentingan 

investor asing dan swasta. Kebijakan ini hanya sebagai legalitas 
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pemerintah untuk terus melakukan perampasan lahan perempuan 

atas nama pembangunan. Dengan di luncurkannya Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-

2025. Keterlibatan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam penyusunan 

RUU ini melalui pemberian bantuan teknis. ADB memang secara 

konsisten mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi 

kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui skema Public 

Private Partnership (PPP) dan kebijakan liberalisasi, yang berdampak 

pada peminggiran peran masyarakat dalam pembangunan. Hal ini 

semakin menguatkan kenyataan bahwa kebijakan ini hanya untuk 

mempermudah masuknya investor asing. Dengan itu juga ADB telah 

mengalokasikan pinjaman untuk Indonesia sebesar USD 2,64 milyar 

untuk tahun 2011-2013, termasuk di dalamnya adalah untuk 

pembangunan infrastruktur8Tentunya akan menggusur tanah-tanah 

rakyat yang akan berdampak pada kehidupan perempuan yang 

tersingkir dari sumber-sumber mata pencaharianya.  

 

Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih dapat dikatakan rentan 

terhadap perampasan lahan, karena situasi pertanahan di Indonesia 

yang mayoritas belum berdokumen hukum lengkap. Data Konsorsium 

Pembaharuan Agraria menyatakan bahwa hingga tahun 2008, 60% 

bidang tanah masyarakat belum bersertifikat. Ditambah lagi dengan 

adanya sistem tanah komunal yang masih berlaku di masyarakat 

Indonesia hingga saat ini. Apabila dasar kompensasi penggusuran 

adalah sertifikat, maka potensi pelanggaran hak masyarakat menjadi 

sangat besar. Terutama bagi perempuan yang hingga kini masih 

memiliki keterbatasan akses dan kontrol untuk hak atas tanah 

dikarenakan sistem negara dan budaya patriarkal. Selain itu, potensi 

konflik pun menjadi sangat besar.  

 

                                                           
8
 ADB, Indonesia – Country Operation Business Plan 2011-2013, September 2010.  
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Solidaritas Perempuan menilai, Pengesahan RUU Pengadaan Tanah 

akan menambah daftar panjang ketidakadilan yang dialami 

perempuan. Pengesahan terhadap RUU ini akan semakin 

menunjukkan pengabaian Negara atas situasi sosial, politik dan 

budaya perempuan di dalam konstruksi gender yang berlaku di 

masyarakat Indonesia, yang dapat mengarah pada semakin 

memarjinalkan perempuan dalam kepemilikan akses dan kontrol 

terhadap sumber-sumber produksi dan semakin memiskinkan 

perempuan. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan  mendesak: 

 

1. Pemerintah dan DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. 

2. Pemerintah dan DPR RI untuk mendorong lahirnya kebijakan 

yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan 

pemenuhan hak perempuan, termasuk menyediakan akses 

dan kontrol perempuan atas tanah, melalui reforma agraria 

yang berkeadilan gender. 

3. Pemerintah menghentikan dan menolak segala bentuk 

intervensi atau keterlibatan ADB dan lembaga keuangan 

internasional lainnya, di dalam penyusunan kebijakan agraria 

dan pembangunan di Indonesia.  

 

Jakarta, 15 Desember 2011 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan (SP) 

 

 

Kontak Person: 

Tini Sastra: tinisastrasolidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 15 Desember 2011 

Surat Keprihatinan Solidaritas Perempuan 

 

Surat Keprihatinan Perempuan Terhadap Rencana Pengesahan RUU 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

 

Kepada Yth. 

Pansus RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan DPR RI 

 

Kami, Solidaritas Perempuan sebagai organisasi feminis yang fokus 

memperjuangkan hak perempuan dan menghilangkan situasi 

ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan. Bahwa bagi 

perempuan, tanah tidak hanya memiliki nilai moneter atau ekonomis. 

Lebih dari itu, tanah bagi perempuan mempunyai nilai filosofis dan 

nilai sosial, sebagai sesuatu yang turun menurun akan diwariskan 

untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Perempuan, sebagai 

pengelola sumber daya alam dan lingkungan, hampir selalu berada di 

barisan terdepan untuk mempertahankan tanah mereka. Ketika 

perempuan mempertahankan tanahnya, hal itu dilakukan karena 

perempuan memikirkan bagaimana keberlanjutan kehidupan anak-

anak dan komunitasnya apabila tanah itu diambil paksa dari mereka. 

Padahal di dalam konstruksi sosial budaya yang berlaku di Indonesia, 

selama ini perempuan memiliki keterbatasan akses dan Qgraria untuk 

hak atas tanah. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan hak atas tanah, 

perempuan selalu ditempatkan bergantung terhadap keputusan laki-

laki kepala keluarga. 

 

Kami memandang bahwa pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan akan semakin membuka potensi terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, serta 

semakin meningkatkan situasi pemiskinan dan ketidakadilan terhadap 

perempuan. Keprihatinan kami atas RUU PtuP adalah sebagai berikut : 
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1. Menggunakan landasan pembangunan berbasiskan 

pertumbuhan ekonomidan mengabaikan perlindungan hak-hak 

masyarakat khususnya perempuan. 

Dasar pengaturan kebijakan tanah seharusnya dapat menjadi 

Agrariane dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi 

perempuan, sebagai warga Qgrari, dan menjadi jalan bagi Agrari untuk 

memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Aturan haruslah mengacu 

pada dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai Konstitusi 

Negara. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi, semakin meminggirkan akses dan Qgraria 

perempuan atas tanah. 

 

Fungsi dan penggunaan tanah yang hanya dipandang bernilai 

ekonomis oleh Agrari, telah mempersempit makna tanah bagi rakyat. 

Misalnya terkait rencana Pemerintah untuk proyek pelabuhan yang 

akan membutuhkan sekitar 150 hektar lahan untuk membangun 34 

kilometer jalan akses menuju pelabuhan dan juga sekitar 250 hektar 

untuk membangun pelabuhan yang telah ditetapkan di Desa 

Sumberjaya, Kecamatan Tempuran di Karawang. Kebutuhan tersebut 

akan dipenuhi melalui alih fungsi lahan pertanian. Akibat dari cara 

pandang pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi, menimbulkan situasi ketidakadilan terhadap petani 

perempuan, karena perempuan akan semakin termarjinalkan akibat 

hilangnya lahan sumber kehidupan di sektor pertanian, sehingga 

harus beralih profesi, dan juga akan mengalami multi beban karena 

harus bekerja lebih untuk menambah perekonomian keluarganya. 

 

RUU ini diajukan oleh Pemerintah sebagai prasyarat terlaksananya 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI), di mana sengketa atau konflik lahan dianggap 

sebagai hambatan di dalam pembangunan. Apabila prioritas Qgrari 

adalah untuk kepentingan rakyat, seharusnya Qgrari menciptakan 
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sistem regulasi yang lebih menjamin hak-hak atas tanah masyarakat, 

khususnya perempuan, sehingga sengketa ataupun konflik lahan tidak 

perlu terjadi dan kekerasan ataupun pelanggaran-pelanggaran hak 

bisa dihindari. 

 

2. Tidak berpihak pada kepentingan  perempuan, hanya berpihak 

pada kepentingan investor dan berpotensi meningkatkan utang. 

RUU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi 

pembangunan menuju keterbukaan pasar dan pelibatan peran 

swasta. Dukungan ADB melalui pemberian bantuan teknis untuk 

penyusunan RUU ini semakin memperlihatkan adanya kepentingan 

asing, terlebih lagi karena RUU ini lebih berpihak pada kepentingan 

investasi atau ditujukan untuk mendukung rencana pembangunan 

yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing, 

dibandingkan kepentingan rakyat kecil.  

 

Dukungan ADB tersebut juga tidak terlepas dari rencana kerjasama 

strategis antara Indonesia dan ADB yang mendorong keterlibatan 

pihak swasta dalam keseluruhan sektor pembangunan. Ini terlihat 

dalamcountry partnership strategy ADB dengan Indonesia, yang 

mengutamakan pembangunan infrastruktur. Dengan itu juga ADB 

telah mengalokasikan pinjaman untuk Indonesia sebesar USD 2,64 

milyar untuk tahun 2011-2013, termasuk di dalamnya adalah untuk 

pembangunan infrastruktur. Namun masyarakat, terutama 

perempuan, sebagai pemangku kepentingan tidak mendapatkan 

cukup informasi ataupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

terkait rencana serta pendanaan ADB tersebut, bahkan pengalaman 

dan pengetahuan perempuan tidak pernah menjadi pertimbangan 

dalam menyusun kebijakan. Perempuan tidak pernah terinformasi 

bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana utang, 

tidak hanya mereka tergusur dari tempat tinggal dan sumber 

kehidupan mereka, yang salah satunya adalah tanah,  tetapi mereka 

juga harus menanggung beban utang Qgrari. 
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RUU pengadaan tanah ini menjadi salah satu pendukung utama untuk 

pelaksanaan MP3EI, sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan 

investor asing menguasai sektor-sektor strategis melalui 

pembangunan infrastruktur dan investasi di Indonesia. Di mana 

perampasan lahan atas nama pembangunan tidak memberikan 

manfaat bagi perempuan, bahkan semakin menimbulkan 

ketidakadilan yang berlapis pada perempuan mulai dari diskriminasi, 

subordinasi dan beban ganda, akibat tersingkir dari sumber-sumber 

produksinya, yang kemudian berujung pada pemiskinan dan 

penindasan perempuan. 

 

3. Alat legitimasi Agrari untuk merampas tanah perempuan atas 

nama pembangunan 

Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih dapat dikatakan rentan 

terhadap perampasan lahan, karena situasi pertanahan di Indonesia 

yang mayoritas belum berdokumen hukum lengkap. Data Konsorsium 

Pembaharuan Agraria menyatakan bahwa hingga tahun 2008, 60% 

bidang tanah masyarakat belum bersertifikat. Ditambah lagi dengan 

adanya sistem tanah komunal yang masih berlaku di masyarakat 

Indonesia hingga saat ini. Apabila dasar kompensasi penggusuran 

adalah sertifikat, maka potensi pelanggaran hak masyarakat menjadi 

sangat besar. Terutama bagi perempuan yang hingga kini masih 

memiliki keterbatasan akses dan Qgraria untuk hak atas tanah. Selain 

itu, potensi konflik pun menjadi sangat besar. 

 

Data Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 

tahun 2010 mencatat 395 perempuan yang menjadi korban 

penggusuran. Konflik lahan dan penggusuran sering kali mengandung 

intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, 

penangkapan, hingga kriminalisasi. Seperti yang dialami oleh 

perempuan dalam kasus konflik di Alas Tlogo yang memakan korban 

perempuan meninggal. Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi Mama Aleta 

Baun dalam konflik lahan antara aparat kehutanan dengan 
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masyarakat adat di Timor Tengah Selatan, NTT. Sampai kekerasan 

seksual yang dialami oleh petani perempuan Forum Tani Sejahtera di 

Pematang Siantar, Sumut. 

 

Kasus penggusuran sampai saat ini masih menyisakan berbagai kasus 

dan menimbulkan permasalahan baru bagi  perempuan, karena 

perempuan sangat dekat dengan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan, termasuk tanah. Hilangnya tanah berimplikasi terhadap 

keberlangsungan hidup perempuan, karena perempuan akan 

kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian sehingga akan 

berdampak meningkatnya ketidakadilan terhadap dan pemiskinan 

perempuan. 

 

Pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, kemudian 

menjadi alat legitimasi Agrari untuk merampas lahan perempuan 

dengan mengatasnamakan pembangunan. RUU ini hanya akan 

semakin melanggengkan permasalahan  dan konflik Agrarian yang 

hingga kini terus meningkat dan  belum terselesaikan. Persoalan-

persoalan penggusuran dan konflik masyarakat masih menyisakan 

ketidakadilan bagi perempuan serta melanggengkan kekerasan. 

Intimidasi juga kerap dialami perempuan ketika terjadi penggusuran 

dan konflik lahan, dimana keterlibatan aparat militer juga membuat 

perempuan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hak-

hak perempuan. 

 

Rekomendasi : 

Memperhatikan hal-hal tersebut, kami menuntut agar RUU 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini tidak disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan segera mengeluarkan 

kebijakan untuk melaksanakan reformasi Agraria yang agraria, inklusif 

dan agrarian gender, dengan memperhatikan situasi sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya perempuan di masyarakat, melibatkan 
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partisipasi penuh perempuan, serta membuka akses dan agraria 

perempuan atas tanah dan sumber daya alam di atasnya. 

 

 

 

 

Jakarta, 15 Desember 2011 

Tertanda, 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan 

 

Bersama dengan Komunitas Solidaritas Perempuan : 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Makassar (Sulawesi Selatan) 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa, Aceh 

Solidaritas Perempuan Jabotabek, Jakarta 

Solidaritas Perempuan Kayangan Api, Bojonegoro 

Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara 

Solidaritas Perempuan Kinasih, Jogjakarta 

Solidaritas Perempuan Palembang,  Sumatera Selatan 

Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah 

Solidaritas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

 

*Surat Keprihatinan ini mendapatkan 71 dukungan, baik organisasi 

maupun individu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

Jakarta, 16 Desember 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan  

 

Negara Tutup Telinga akan Penolakan Perempuan  

atas  Pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

 

Pada hari Jum’at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI telah 

mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-

PtuP) menjadi Undang-undang. RUU ini telah mendapatkan banyak 

kritik dan penolakan dari masyarakat sipil karena substansi RUU ini 

dinilai sarat dengan kepentingan asing dan lebih berpihak pada 

kepentingan investasi skala besar, dengan mengesampingkan situasi 

dan kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap konflik 

Qgrarian.  

 

Berbagai penolakan dari masyarakat dan kelompok masyarakat sipil 

telah dilakukan melalui pengiriman surat protes, surat keprihatinan 

perempuan, audiensi dengan anggota Pansus, aksi penolakan besar-

besaran, hingga penyerahan petisi penolakan yang ditandatangani 

hampir 500 organisasi dan individu dari tingkat lokal, nasional, hingga 

internasional, yang dikoordinir melalui Koalisi Rakyat anti Perampasan 

Tanah (KARAM Tanah). Namun Negara tetap tutup telinga dari 

kepentingan rakyat yang disampaikan melalui penolakan tersebut, 

dan justru memperlihatkan keberpihakan Negara pada investor dan 

pihak swasta.  

 

Solidaritas Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang 

memperjuangkan hak-hak perempuan atas  tanah sebagai sumber  

kehidupannya, menyatakan KEKECEWAAN yang sebesar-besarnya 

atas pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini 

menjadi UU. Kami memandang bahwa keberadaan Undang-undang ini 

akan semakin meningkatkan situasi ketidakadilan dan pemiskinan 

perempuan, serta memperbesar potensi pelanggaran HAM dan Hak 
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asasi perempuan. Pengesahan RUU ini menunjukkan bahwa Negara 

telah melakukan PENGABAIAN terhadap hak dan kepentingan 

masyarakat Indonesia atas tanah dan sumber kehidupannya, dengan 

mengesampingkan: 

1. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya 

masih rentan terhadap perampasan dan pengambilalihan tanah, 

karena tidak memiliki dokumen hukum yang lengkap, termasuk 

atas tanah yang dimiliki secara turun temurun. Terlebih lagi 

terhadap situasi perempuan, yang di dalam konstruksi hukum dan 

masyarakat yang berlaku, selalu ditempatkan sebagai warga kelas 

dua akibat peran gendernya dan memiliki keterbatasan akses dan 

Qgraria atas tanah dan sumber kehidupannya. 

2. Berbagai permasalahan yang masih tersisa dan belum 

terselesaikan akibat konflik Bgrarian dan perampasan tanah yang 

selama ini terus dialami oleh masyarakat Indonesia. Setiap 

tahunnya, ratusan konflik lahan dan penggusuran terjadi di 

Indonesia, menempatkan rakyat menjadi korban pelanggaran hak, 

intimidasi, kekerasan, penangkapan, kriminalisasi, hingga 

pembunuhan. Seperti kasus konflik lahan antara masyarakat dan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang menewaskan 30 orang 

di kabupaten Mesuji, Lampung yang baru-baru ini terjadi. Hal ini 

hanya berujung pada penindasan dan pemiskinan rakyat 

Indonesia, khususnya bagi perempuan yang lebih rentan terhadap 

segala bentuk kekerasan, pelanggaran hak dan mengalami 

multibeban demi menanggung perekonomian keluarga. Seperti 

yang dialami oleh perempuan dalam kasus konflik di Alas Tlogo 

yang memakan korban perempuan. Kasus Kekerasan dan 

Kriminalisasi Mama Aleta Baun dalam konflik lahan antara aparat 

kehutanan dengan masyarakat adat di Timor Tengah Selatan, NTT. 

Sampai kekerasan seksual yang dialami oleh petani perempuan 

Forum Tani Sejahtera di Pematang Siantar, Sumut. 

3. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan lebih 

mengutamakan kepentingan investasi asing dan swasta. 
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Kebijakan ini hanya sebagai legalitas pemerintah untuk terus 

melakukan perampasan lahan perempuan atas nama 

pembangunan. Berulang kali dinyatakan oleh pemerintah bahwa 

RUU ini adalah prasyarat pendukung bagi pelaksanaan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

2011-2025, yang sarat dengan kepentingan investasi asing. 

Keterlibatan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam penyusunan 

RUU ini melalui pemberian bantuan teknis, dimana jelas ADB 

memang secara konsisten mendorong pemerintah melakukan 

berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta 

melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan kebijakan 

liberalisasi, yang berdampak pada peminggiran peran masyarakat 

dalam pembangunan. Hal ini semakin menguatkan kenyataan 

bahwa kebijakan ini hanya untuk mempermudah masuknya 

investor asing. 

4. Tuntutan masyarakat dari berbagai lapisan, yang melakukan 

penolakan terhadap pengesahan UU ini. Hal ini, berbanding 

terbalik dengan yang disampaikan oleh Bappenas bahwa banyak 

pihak yang menantikan pengesahan UU ini.  

 

Solidaritas Perempuan menilai, disahkanya UU Pengadaan Tanah akan 

menambah daftar panjang ketidakadilan yang dialami perempuan. 

Pengesahan terhadap RUU ini akan semakin menunjukkan kegagalan 

Negara untuk mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi.  

Sosial, politik dan budaya perempuan, yang dapat memarjinalkan 

perempuan dalam kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumber-

sumber produksi dan semakin memperpanjang mata rantai 

pemiskinan perempuan. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan  

mendesak: 

1. Pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Pengadaan Tanah 

untuk Pembangunan karena bertentangan dengan semangat 

konstitusi Republik Indonesia. 
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2. Pemerintah dan DPR RI untuk mendorong lahirnya kebijakan 

yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 

hak perempuan, serta menyediakan akses dan Agraria 

perempuan atas tanah, melalui reforma Agraria yang berkeadilan 

gender. 

3. Pemerintah menghentikan dan menolak segala bentuk intervensi 

atau keterlibatan ADB dan lembaga keuangan internasional 

lainnya, di dalam penyusunan kebijakan Qgrarian dan 

pembangunan di Indonesia.  

 

Jakarta, 16 Desember 2011 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan 

 

 

Kontak Person: 

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 23 Oktober 2008 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Perempuan  Indonesia Menolak RUU Pornografi 

  

 Women’s Empowerment in Moslem Contexts (WEMC): 

Gender, Poverty and Democratisation - atau Pemberdayaan 

Perempuan dalam konteks Muslim: Jender, Kemiskinan dan 

Demokatisasi dari Dalam Keluar  merupakan sebuah program 

gabungan organisasi penelitian (Research Program Consortium / RPC) 

dari beberapa negara seperti: China, Pakistan, Iran, Hongkong dan 

Indonesia. Program ini berawal tahun 2005 melalui berbagai 

kerjasama  dengan berbagai universitas, institusi penelitian dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk Indonesia WEMC diorganisir 

oleh Solidaritas Perempuan dan Semarak Cemerlang Nusa. Kedua 

lembaga tersebut juga bermitra dengan beberapa lembaga Swadaya 

Masyarakat seperti Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri 

Makassar; SP Palu; Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang; 

Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC); Koalisi Perempuan 

Indonesia; Rahima dan LSPPA  

  

Women’s Empowerment in Moslem Contexts (WEMC)- INDONESIA 

adalah sebuah kegiatan penelitian, komunikasi dan peningkatan 

kapasitas yang didirikan pada 1 Juli 2006 yang bertujuan untuk: 

(1) Menerapkan startegi-strategi yang berasal dan mempunyai 

pemaknaan langsung dari  perempuan  akar rumput untuk 

memperjuangkan dan menuntut hak-haknya. 

(2) Mendukung inisiatif- inisiatif perempuan untuk menanggulangi 

faktor dan aktor yang memiskinkan serta memarginalkan mereka 

termasuk agenda-agenda politik fundamentalis. 

(3) Mempromosikan pemberdayan perempuan sebagai jalur 

pendemokratisasian dari dalam keluar  
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Sebagai gabungan organisasi yang telah melakukan penelitian lebih 

dari 2 tahun, WEMC INDONESIA yang dikoordinir oleh Solidaritas 

Perempuan dan Semarak Cemerlang Nusa Crest telah mengadvokasi 

hak-hak perempuan dan hak asasi manusia serta mengkritisi berbagai 

undang-undang dan kebijakan negara yang dinilai merugikan kaum 

perempuan dan kaum minoritas lainnya. Adanya pembahasan RUU 

Pornografi di DPR telah menjadi kekhawatiran kami terhadap lahirnya 

kebijakan yang justru berpeluang untuk mendiskriminasi bahkan 

mengkriminalisasi  perempuan dan akan mengarah ke pelanggaran 

Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia.  

 

WEMC INDONESIA melihat adanya masalah dalam proses pembuatan 

serta substansi dari RUU Pornografi ini kami menilai secara proses 

pembuatannya RUU Pornografi ini dibahas secara tertutup, terburu-

buru dan dibuat dengan tidak berdasar pada asas  partisipasi publik, 

keterbukaan, keberagaman (kebhinekaan), kesesuaian antara jenis 

dan materi muatan, implementatif, dan kedayagunaan serta 

kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

secara substansi definisi Pornografi sangat multi interpretasi , 

sehingga membuka  celah hukum bagi setiap orang untuk 

menggunakan sesuai dengan persepsinya. Penggunaan seksualitas 

dalam defenisi pornografi dapat mendiskriminasi dan 

mengkriminalisasi perempuan dan anak. Kami menilai RUU Pornografi  

berpeluang untuk menjadi payung hukum Perda-Perda diskriminatif di 

daerah yang kemudian dapat membatasi akses dan kontrol 

perempuan terhadap tubuh, pikiran dan mobilitasnya. Sehingga RUU 

Pornografi ini juga memberikan kewenangan pada masyarakat dalam 

pencegahan pornografi. Pengaturannya selain memberi kewenangan 

atau peran terhadap masyarakat RUU Pornografi dapat dijadikan 

legitimasi untuk aksi-aksi anarkis, premanisme dan main hakim sendiri 

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perempuan. 
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Untuk itu WEMC INDONESIA yang konsen dalam Riset dan Advokasi 

Hak-hak Perempuan, Pemberdayaan dan Demokratisasi dalam 

Konteks Muslim MENOLAK disahkannya RUU Pornografi karena 

bertentangan dengan UUD 1945,  Convension on the Elimination of All 

Forms Discrimination Against Women (CEDAW) pasal 1-5 mengenai 

Diskriminasi serta konvensi HAM. 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan mendahulukan 

kebhinekaan-tunggal ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar 

dihasilkan peraturan yang menjawab permasalahan bukan justru 

menimbulkan permasalahan baru yang mengarah pada pelanggaran 

HAM. 

 

 

Jakarta, 23 Oktober 2008 

 

 

WEMC INDONESIA 

Women’s Empowerment in Muslim Context 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar-  Solidaritas 

Perempuan Palu - Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang- 

Solidaritas Buruh Migran Cianjur 

Koalisi Perempuan Indonesia – Rahima -  LSPPA 

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan – Semarak Cemerlang 

Nusa Crest 
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Jakarta, 10 Desember 2008 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

UU Pornografi dan Perda-Perdes Syariah Sebagai Ancaman 

Bagi Penegakan HAM Di Indonesia 

 

Women’s Empowerment in Moslem Contexts (WEMC): Gender, 

Poverty and Democratization - atau “Pemberdayaan Perempuan 

dalam konteks Muslim: Jender, Kemiskinan dan Demokatisasi dari 

Dalam Keluar”  merupakan sebuah program gabungan organisasi 

penelitian (Research Program Consortium / RPC) dari beberapa 

negara seperti: China, Pakistan, Iran, Hongkong dan Indonesia. 

Program ini berawal tahun 2005 melalui berbagai kerjasama  dengan 

berbagai universitas, institusi penelitian dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Untuk Indonesia, WEMC yang salah satunya dikoordinasi 

oleh Solidaritas Perempuan bermitra dengan beberapa lembaga 

Swadaya Masyarakat seperti SP Anging Mammiri Makassar; SP Palu; 

Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang; Solidaritas Buruh Migran 

Cianjur.  

 

WEMC-SP INDONESIA adalah sebuah program penelitian, komunikasi 

dan peningkatan kapasitas yang didirikan pada 1 Juli 2006 yang 

bertujuan untuk: 

1. Menerapkan strategi-strategi yang berasal dan mempunyai 

pemaknaan langsung dari  perempuan  akar rumput untuk 

memperjuangkan dan menuntut hak-haknya. 

2. Mendukung inisiatif- inisiatif perempuan untuk menanggulangi 

faktor dan aktor yang memiskinkan serta memarginalkan mereka 

termasuk agenda-agenda politik fundamentalis. 

3. Mempromosikan pemberdayan perempuan sebagai jalur 

pendemokratisasian dari dalam keluar  
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Sebagai gabungan organisasi yang telah melakukan penelitian lebih 

dari 2 tahun, WEMC-SP INDONESIA  telah mengadvokasi hak-hak 

perempuan dan hak asasi manusia serta mengkritisi berbagai undang-

undang dan kebijakan negara yang kami nilai merugikan kaum 

perempuan dan kaum minoritas lainnya.  

 

WEMC-SP Indonesia melihat fundamentalisme tidak lagi sekedar 

penghayatan keagamaan melainkan gerakan keagamaan yang 

mengimplementasikan pandangannya untuk melakukan perubahan 

radikal. Gerakan ini menggunakan tafsir tunggal dan otoritas salaf 

sebagai alat legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Padahal, 

ushulul khomsah, sebagai nilai keislaman sangat menghormati HAM 

dan pluralitas.  

 

Gerakan ini juga telah merasuk dalam artikulasi politik dalam bentuk 

kebijakan-kebijakan negara seperti formalisasi syariah islam di Aceh 

dan beberapa peraturan daerah dan desa yang mendiskriminasikan 

perempuan. Menurut pemantauan WEMC, kebijakan berupa UU 

Pornografi, Perda dan Perdes Syariah Islam di Indonesia berjumlah 

kurang lebih 23 buah seperti Perda Tangerang, Perda Jilbab di Padang, 

Perda Gerbang Marhamah di Cianjur, Perdes Hukum Cambuk di 

Bulukumba dan masih banyak lagi, telah terbukti mendiskriminasi dan 

mengkriminalisasi perempuan. Salah satunya seperti Peraturan Desa 

No. 05 tahun 2003 tentang pemberlakuan hukum Cambuk di Desa 

Muslim Padang, Bulukumba-Sulawesi Selatan. Temuan WEMC 

mencatat perdes ini menjerat sanksi hukum cambuk bagi perempuan 

yang keluar tengah malam. Hal ini mengontrol akses dan ruang gerak 

perempuan untuk aktif di ruang publik dan memposisikan perempuan 

sebagai subjek kriminal.    

 

Mengingat: (1) Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 CEDAW (Convention on 

Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women) yang telah 

dirativikasi pemerintah RI dengan UU RI No.7 tahun 1984 mengatur 
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soal penghapusan diskriminasi perempuan di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, dan sipil. (2) Pasal 11 dan 12 CEDAW mengenai hak 

perempuan bahwa perempuan berhak untuk menentukan kehamilan, 

kapan berhubungan seksual, dan pemilihan alat kontrasepsi untuk 

dirinya, cuti hamil dan perlindungan selama masa kehamilan dan 

menyusui.  

 

WEMC-SP Indonesia yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusian, 

keadilan dan kesetaraan menilai perempuan harus memiliki hak atas 

seksualitasnya yang tidak sepantasnya diatur oleh negara. 

Pembatasan yang dibentuk oleh negara merupakan tindakan 

pelanggaran HAM.    

 

Dengan adanya momentum hari HAM Internasional yang jatuh pada 

tanggal 10 Desember, kami menyatakan bahwa undang-undang 

Pornografi serta Perda dan Perdes syariah islam harus dihapuskan 

karena bertentangan dengan konvensi HAM.  

 

Demikian surat pernyataan ini kami susun dengan mendahulukan 

kebhinekaan-tunggal ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar 

dihasilkan peraturan yang menjawab permasalahan bukan justru 

menimbulkan permasalahan baru. 

 

Jakarta, 10 Desember 2008 

 

WEMC INDONESIA 

Women’s Empowerment in Muslim Context 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar-  Solidaritas 

Perempuan Palu - Women Crisis Centre Dian Mutiara Malang- 

Solidaritas Buruh Migran Cianjur 

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan 
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21 November 2008 

Pernyataan Sikap Bersama 

 

Menuju UU Pornografi: 

Potret Ketidakberdayaan Negara dan Budaya “Cari Selamat” 

 

Lahirnya UU Pornografi menggambarkan konteks sosial, agama 

sampai dengan persoalan ekonomi yang menjadi realitas masyarakat 

kini. Analisis historis dan budaya diperlukan dalam menilik sejauh 

mana substasi UU Pornografi tidak pantas menjadi kebijakan publik 

negeri ini.  Seperti yang diketahui, Indonesia adalah lokus pertemuan 

berbagai peradaban, antara lain Cina, Arab, India sampai dengan 

Melayu, dan kebudayaan-kebudayaan lokal. Diversitas tercermin di 

ranah publik, yang sangat diwarnai oleh beragam tafsir yang 

dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya. Apa jadinya jika masyarakat 

pluralistik ini dipasung kebebasannya di ranah publik? Apalagi UU 

pornografi secara jelas mengatur soal tampilan individu untuk 

menjaga kesusilaan, lebih jauh lagi, tidak membangkitkan birahi lawan 

jenisnya. 

 

Menurut Iwan Meulia Pirous, antropolog Universitas Indonesia, 

budaya memiliki logika kebebasan. Setiap orang berhak memaknai 

budayanya termasuk cara tampil di depan publik.  Selain itu, publik 

memiliki caranya sendiri, yang tidak perlu diurus negara. Bangsa ini, 

lanjut Iwan, tidak butuh undang-undang secara politik yang 

memangkas ekspresi budaya dan membatasi otoritas tubuh. UU ini 

memaksa orang untuk menganut interpretasi tertentu.  

 

Ia menilai pornografi sama parahnya dengan sadistik. Agama 

manapun melarang perzinahan dan pembunuhan. Namun, ketika 

ditayangkan media baik secara grafis maupun tekstual, pornografi 

dianggap subversif ketimbang sadistik. “kita tidak pernah 

mempersoalkan tayangan media yang memperlihatkan mayat babak-
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belur atau korban amuk massa, tapi kita menjadi sangat marah saat 

menonton tayangan erotis. Padahal, media pun harus ditindak jika 

nilai agama sungguh-sungguh diterapkan. ” ujarnya akhir pekan lalu 

(17/10).  

 

Aurat adalah konsep islam tentang batasan-batasan tubuh individu di 

ruang publik, yang eksplisit diungkap dalam kitab suci. Ketika islam 

memasuki teritori Indonesia dan berasilimasi pertama kali oleh 

kebudayaan Melayu, maka, Kerudung muncul sebagai interpretasi 

fisik atas konsep aurat yang dibahasakan secara lokal. Pengetahuan ini 

berpengaruh terhadap mentalite masyarakat ini, yang bersenyawa 

dengan budaya patriarki. Aurat dan kerudung itu melekat pada tubuh 

perempuan. Menurut Iwan, aurat hanyalah batasan ketika individu 

berelasi vertikal di ranah privat.  

 

Budaya Cari Selamat 

Di sisi lain, masyarakat telanjur mengidentikkan kerudung dan 

moralitas. Terkait dengan wacana moralitas, Iwan mengungkap  “Ada 

yang salah dengan bangsa ini dalam menafsirkan moral, orang 

menjadi anti pornografi atau anti seksualitas lebih dikarenakan rasa 

ketakutan.”. Ketakutan dinilai sebagai respon atas ketidakpastian yang 

terjadi di Indonesia. “Kini, orang begitu mudah terkena bencana 

apalagi untuk membuat planning atau saving”. Iwan menganggap 

keadaan masal ini merupakan krisis nasional. Rakyat tidak percaya lagi 

pada negaranya dan berlomba-lomba untuk bersikap saleh. Agama 

dapat menjadi benteng dari kekacauan yang terjadi.  

 

Di bawah rezim Soeharto, hal ini tidak pernah terjadi. Saat itu, 

Indonesia memiliki arah politik luar negeri yang jelas dan ekonomi 

yang mampu menopang kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang 

merasa hidupnya mudah dan dilindungi negara, sehingga tidak ada 

juga desakan kebutuhan menentukan aurat di ranah publik.  Konsepsi 
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aurat dan moralitas yang dijewantahkan dalam kebijakan, adalah 

dampak politisasi islam.   

 

Melalui simbol-simbol agama, lanjut Iwan, kini orang mendapat 

priveledge lebih di mata masyarakat. “Orang tergoda menjadi lebih 

reliijius, karena keadaan ekonomi dan politik tidak memihak dia. 

“Siapa lagi yang bisa melindungi kita kalau bukan Tuhan. Tafsirkanlah 

Tuhan dengan cara-cara seperti itu” tuturnya. Hal ini, menurut Iwan, 

gambaran budaya “cari selamat”. Orang lebih memilih diam dan 

menyelamatkan diri daripada protes, atau kondisi yang dikenal 

dengan “silent majority”.  Masyarakat lebih memilih apatis ketika 

jalan umum, fasilitas publik, dipergunakan untuk kepentingan 

kelompok-kelompok fundamentalisme. Diam, tanpa bercakap, bagian 

dari budaya strategis.  Kecenderungan ini muncul di periode-periode 

krisis karena basis ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi.    

 

Di sisi lain, kebungkaman rakyat dimanfaatkan negara di tengah 

tekanan internasional. Iwan menegaskan negara yang lemah, kini 

seolah tampil seperti pemurah yang memberi “kado lebaran” atau 

pelindung rakyat melalui UU pornografi, sebuah peraturan yang 

ditelurkan tidak melewati proses pemilihan dan artikulasi kepentingan 

yang adil dan demokratis. Padahal, formulasi kebijakan soal perut 

rakyat, seperti UU proteksi modal lokal lebih penting ketimbang 

regulasi mengurus pakaian orang.  

 

Negara Lemah 

Namun, diam bukan berarti patuh. UU Pornografi boleh dirilis, kata 

Iwan, tapi budaya tidak dapat diubah dalam waktu sehari. Masyarakat 

akan terus berperilaku seperti sedia kala. Keacuhan masyarakat pada 

UU ini adalah potret ketidakberdayaan negara. “Orang akan mencari 

budaya lokal ketika negara gagal menciptakan kebudayaan nasional” 

jelas Iwan. Masyarakat Bali, Sulut, dan Yogyakarta yang terang-

terangan antipati pada UU Pornografi, tidak akan merubah praktiknya 
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dalam keseharian. Masyarakat sudah cukup jengah menonton 

sandiwara negara. Terlebih, kata Iwan, negara ini diisi orang-orang 

yang konsistensi keshalehannya dipertanyakan. “orang yang paling 

menjaga moral adalah orang yang paling potensi melanggar,” 

tegasnya. Jadi, tidak alasan untuk melegalisasi UU Pornografi. 

 

Terkait dengan sikapnya terhadap UU Pornografi, ia menolak dan 

mengatakan tegas “pertahankan ruang publik yang menjadi arena 

kultural dan jangan sampai tubuh kita dimasuki oleh negara.” Tubuh, 

berbudaya, dan kebebasan di ruang publik adalah bagian dari hak 

asasi manusia. 

 

 

Kontak Person:  

Andi Cipta Asmawaty 

andicipta@solidaritasperempuan.org 

Macro Researcher SP-WEMC Indonesia 
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Makassar, 8 Maret 2009 

 

Pernyataan Sikap Bersama 

Memperingati Woman’s Day 2009 

 

Stop Kriminalisasi dan Hukuman yang tidak Manusiawi terhadap 

Perempuan- cabut perda/perdes yang diskriminatif terhadap 

perempuan 

 

Dalam memperingati Woman’s day kali ini, SP- Anging Mammiri 

bersama dengan jaringan organisasi perempuan di Slawesi selatan, 

mencoba merefleksi kembali Gerakan perempuan di Sulawesi Selatan 

melalui perjuangannya melawan ketidakadilan.  Salah satu yang 

dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap diskriminasi yang 

mengarah pada proses pemiskinan perempuan melalui beberapa 

kebijakan (regulasi) yang lahir ditingkat daerah yang yang sangat 

mendiskriminasikan perempuan. Kebijakan tersebut bukan 

memberikan perlindungan meskipun semangatnya adalah melindungi, 

tetapi justru kebijakan tersebut berisikan control terhadap tubuh, 

pikiran dan gerak perempuan. Control tersebut bahkan mengarah 

kepada pengkriminalisasian terhadap perempuan, sehingga jika 

perempuan tidak mengikuti kebijakan (Perda/perdes) maka 

perempuan akan mendapatkan stereotype, diskriminasi dan 

kekerasan baik secara langsung oleh pemerintah ataupun dari 

masyarakat sekitarnya.  

 

Tanpa disadari oleh pemerintah, baik ditingkat pusat (level mikro), 

maupun dilevel Meso dan Mikro ( Provinsi,Kabupaten/kota,desa) 

kebijakan (UU,Perda,Perdes) tersebut mengatas namakan moral 

dengan menggunakan agama dalam pembuatan kebijakan, yang 

akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang diskriminatif secara 

khusus perempuan, kelompok rentan dan minoritas lainnya. Kebijakan 

dengan isi yang sarat dengan interpretasi isi kitab suci yang bias 



 
 

191 
 

gender terhadap perempuan, sehingga melahirkan romantisme 

keagamaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat melihat bahwa 

apa yang dibuatnya oleh pemerintah adalah  benar dan harus 

dilakukan/dipatuhi mengingat nilai agama dimasukkan kedalam 

kebijakan Negara. Tahun 2006, adalah fakta dimana  Perda dan Perdes 

yang yang dibuat justru memunculkan sikap pendiskriminasian 

terhadap perempuan. Di Sulawesi selatan, Kabupaten Bulukumba 

merupakan kabupaten pertama yang membuat dan menerapkannya. 

Kemudian diikuti dengan beberapa daerah lainnya seperti Enrekang, 

Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan Pare-pare.   

 

Semangat regulasi yang diskriminatif ini telah membawa pertarungan 

antara hukum positif dan hukum-hukum agama. Yang mana saat ini 

sudah terlihat di Indonesia, bukan hanya  di Sulawesi Selatan akan 

tetapi juga terjadi di provinsi lain. Pertarungan ini dapat terlihat 

dengan adanya beberapa Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan 

Desa (PERDES) keagamaan yang diskriminatif terhadap perempuan 

yang tersebar di Sulawesi Selatan maupun propinsi lainnya di 

Indonesia. Isi Perda/Perdes yang sebagian substansinya justru 

melanggar konstitusi dan hukum positif yang ada semisal UU HAM, 

UU Penghentian Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dll.  Dan 

didalam  UU No. 10 tahun 2004 sebagai rujukan bagi pembuat regulasi 

jelas diatur asas-asas serta muatan materi yang mengatur tentang 

pembuatan Perda/Perdes secara umum yang ditafsirkan tidak boleh 

menyinggung jenis kelamin tertentu, agama dan  etnis tertentu. 

Namun realita yang terjadi adalah, UU/Perda/Perdes keagamaan yang 

ada justru menyasar jenis kelamin tertentu, suku dan agama yang 

melahirkan diskriminasi. 

 

Berdasarkan hal diatas maka SP Anging mammiri bersama dengan 

organisasi perempuan di Sulawesi selatan menyatakan : 

1. Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan agar mengusulkan kepada 

Mendagri untuk membatalkan Perda/perdes yang 
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mengatasnamakan agama  yang melahirkan diskriminasi 

terhadap jenis kelamin tertentu, suku dan agama. 

2. Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan segera mengeluarkan 

peraturan Gubernur yang ditujukan kepada Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota bahkan Desa, agar  tidak membuat kebijakan 

yang mendiskriminasikan perempuan.  

 

 

Makassar, 8 Maret 2009 

 

 

Wahidah Rustam     Zohra Andi baso 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas  Koord. Umum 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri  FPMP Sulsel 

 

 

Aflina Mustafainah     Lusia Palulungan 

Sekwil Koalisi Perempuan Indonesia  Direktur LBH Apik 

Sulawesi Selatan    Makakassar 

 

 

Gufron      Rosniati 

Direktur LPA Makassar        Ketua Koalisi Aksivis 

Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

193 
 

Bali, 2 Mei 2009 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

ADB dan Madrasah Education Development Project 

Kegagapan Kuroda: Ketika Madrasah Dibangun oleh Hutang 

 

(Pagi, 2 May 2009) Haruhiko Kuroda, Presiden ADB bertemu dengan 

Solidaritas Perempuan (SP) bersama sejumlah NGO internasional yang 

melaporkan kegagalan kebijakan dan projek-projek ADB. Acara 

disambut oleh ceramah Kuroda, yang turut mempromosi keadilan 

jender sebagai elemen penting dalam kebijakan dan projek-projek 

ADB. Tetapi, sangat disayangkan. Fakta dan data projek madrasah 

(MEDP-37475) yang ditemui SP di lapangan, perempuan yang lebih 

banyak (60%) bersekolah di madrasah dibandingkan laki-laki (40%). 

Tingginya jumlah anak perempuan di madrasah dilatarbelakangi oleh 

alasan patriarkal supaya mereka menjadi penyangga moral di 

masyarakat. Kebanyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anak 

laki-laki di sekolah umum ketimbang di madrasah. Karena sekolah 

umum dianggap lebih berkualitas dibandingkan madrasah. Dalam 

konteks ini, projek ADB tidak menyentuh persoalan kesetaraan jender 

sebagaimana yang dikemukakannya pada proposal pinjaman (Ino-loan 

2294). 

 

Di hadapan Kuroda, SP menyampaikan keprihatinan dan tuntutan 

atas MEDP:  

Pertama diutarakan, kekosongan analisa sosial ADB mengenai 

madrasah sebagai sekolah berbasis Islam. ADB tidak 

mempertimbangkan nilai patriarkis, ketokohan ulama dan arus utama 

interpretasi islam mengakar dalam kultur madrasah. Kedua, ADB tidak 

melakukan komunikasi informasi pada public terutama perempuan, 

guru, dan pemerintah lokal sekalipun, bahwa sumber pendanaan 

lembaga pendidikan islam tersebut berasal dari hutang. Artinya, ADB 
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mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yang tertera di 

kebijakan PCP (Public Communication Policy).  

 

Hal ini juga ditunjukkan oleh ketidakmampuan Ann-Quon, salah satu 

panelis PCP-ADB, menjawab pertanyaan dua partisipan SP mengenai 

Gender Consideration, dalam sesi yang lain. Bukan hanya projek-nya 

yang memiskinkan perempuan, tetapi Kuroda juga miskin jawaban 

atas persoalan perempuan. Ia mengalihkan topik tentang peningkatan 

kemampuan berbahasa Inggris siswa-siswi madrasah sebagai indikator 

keberhasilan projek madrasah di Aceh. Jika hanya untuk peningkatan 

kemampuan berbahasa, apakah Indonesia perlu berhutang?  

 

Generalisasi keliru yang diperolehnya ketika ia berkunjung ke suatu 

madrasah di Aceh. Sepertinya, Kuroda ”memang” luput soal 

madrasah. Ia tidak mengetahui jika MEDP hanya berada di tiga 

propinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. 

Romantisme projek madrasah di Aceh ternyata selesai pada tahun 

2004, berdiri di atas data peningkatan jumlah madrasah mencapai 

114, 28 persen seiring dengan penerapan qanun/Perda Syariat yang 

mendiskriminasikan perempuan.  

 

Selain itu, sangat disayangkan, ADB gagal mempertimbangkan 

dampak riil ataupun dampak potensial buruk yang ditimbulkan akibat 

ketidakadilan gender dan menguatkan fundamentalisme Islam di 

Indonesia. 

 

Dalam sesi lain, tanggapan berbeda diperoleh dari Marita Magpili-

Jimenez, Executive Director Filipina. Ia menyatakan kekuatiran yang 

sama dengan tuntutan SP atas MEDP. Keterkejutan juga diekspresikan 

oleh Aw Siew-Juan, Executive Director Singapura, tidak menyangka 

kelalaian ADB dalam kebolongan analisis sosial dan menjadi problem 

kritis yang projeknya perlu dikaji ulang.  
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Hal berbeda dinyatakan oleh menteri keuangan, Sri Mulyani bahwa 

pinjaman ADB pada projek madrasah di Indonesia tidak akan 

dihentikan. 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty 

andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Bali, 3 Mei 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

“Madrasah Bisa Mandiri Tanpa Utang” 

 

(Pagi, 3 Mei 2009) Dalam rangka upaya advokasi proyek madrasah 

pinjaman ADB, Solidaritas Perempuan (SP) mengadakan sesi 

workshop Gender And Development (GAD) di Civil Society 

Organization Centre-Hotel Nusa Dua yang menghadirkan Siti Musdah 

Mulia dari aktivis perempuan berperspektif Islam, Maifa dari Aceh, 

Anti dari Solidaritas Perempuan, Azizah dari Kamboja, Svetlana 

Beissova dari Kazakhstan dan Titi Soentoro dari NGO Forum on ADB 

yang memberi perspektif gender secara umum. Kelima perempuan 

saling mengisi dan memberikan informasi dampak hutang ADB 

terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan di depan Bart W. 

Edes, koordinator NGO di ADB, Xianbin Yao, Direktur Jenderal 

Regional and Sustainable Development Department, dan Ayun 

Sundari selaku perwakilan dari ADB Indonesia. Pertemuan ini 

berfungsi sebagai ranah kritik suara perempuan terhadap projek ADB. 

Poin yang menarik perhatian adalah projek MEDP yang baru dimulai 

sejak tahun 2007, diberlakukan di 500 madrasah. 

 

Menurut Musdah Mulia, madrasah selama ini dikenal sebagai basis 

pendidikan islam yang melahirkan interpretasi agama bias jender dan 

tidak kondusif dengan pluralisme dan HAM. ”Karena itu, hutang ADB 

seharusnya memberikan solusi bagi pemberdayaan madrasah. 

Indikator keberhasilan projek adalah melakukan rekonstruksi budaya 

patriarki, reformasi kebijakan madrasah yang bias jender, dan 

reinterpretasi ajaran Islam sehingga yang terbangun dalam kurikulum 

madrasah adalah ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan yang pasti ramah terhadap perempuan,” lanjut Musdah 

Mulia. Ia juga mengungkap pengambilan keputusan projek ADB 

berada di tangan laki-laki karena kepala sekolah perempuan tidak 
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lebih dari 2 % dan guru Madrasah hanya sejumlah 40 % dengan 

pangkat yang masih rendah dibandingkan guru laki-laki. 

 

Perempuan yang lebih banyak di madrasah didasarkan atas alasan 

ekonomis dan moralitas, karena perempuan dikonstruksikan menjadi 

istri yang baik. Selain itu, mata pelajaran madrasah terdiri atas aqidah, 

fiqih, tafsir agama, dan sejarah islam tidak membentuk perspektif 

kesetaraan jender dan pluralisme. Musdah Mulia memberi contoh 

bantuan ADB dalam Madrasah Aliyah Project (MAP) memberikan 

beasiswa ke Kairo tidak tepat guna. Fundamentalisme dan 

konservatisme luput dari perhatian dalam analisa sosial projek ADB. 

 

Oleh karena itu, Titi Soentoro mendesak ADB untuk memberi 

dokumen evaluasi projek MAP karena keberhasilan projek MAP dinilai 

sebagai alasan utama keberlanjutan hubungan ADB dengan 

pemerintah Indonesia. Hal serupa diutarakan oleh Anti, bahwa model 

MAN 3 Yogyakarta bukanlah model keberhasilan projek MAP karena 

tidak mencerminkan data persentase madrasah swasta sejumlah 90 

persen dan madrasah negeri sejumlah 10 persen.  

 

Pada sesi terakhir, Ayun Sundari tidak merespon dengan baik 

beberapa kekhawatiran ketidakadilan jender dalam analisa sosial 

MEDP disampaikan oleh narasumber lain. Ayun hanya menjelaskan 

bahwa projek madrasah di Indonesia sudah berlangsung lama seperti 

MAP, Second Junior Secondary Education Project, Basic Education 

Project, dan MEDP. Kecuali MEDP, seluruh projek ini telah selesai 

pada tahun 2004. 

Kontak Person: 

Risma Umar (rismaumar@solidaritasperempuan.org) 
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Bali, 3 Mei 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Kegagapan ADB Terhadap Kelemahan Analisa Sosial Dalam MEDP 

Kegagapan Kuroda: Ketika Madrasah Dibangun oleh Utang 

 

Proyek MEDP (Madrasah Education Development Project) telah 

disetujui oleh ADB pada tahun 2007 dengan dana utang sebesar USD 

50 juta. Selain itu juga ada dana untuk tehnical asistensi sebesar USD 

995.000. Dana tersebut dialokasikan kepada 500 sekolah madrasah di 

27 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. 

Menurut ADB, dana tersebut diberikan dengan tujuan menentaskan 

kemiskinan, sehingga anak-anak perempuan khususnya dapat 

menikmati pendidikan madrasah. Fakta dan data projek madrasah 

(MEDP-37475) yang ditemui SP di lapangan, perempuan yang lebih 

banyak (60%) bersekolah di madrasah dibandingkan laki-laki (40%). 

Angka kuantitatif ini tidak memotret kualitas siswa perempuan 

madrasah. Hal ini diakibatkan, dalam praktiknya, ADB tidak 

menyinggung persoalan kesetaraan sebagaimana yang 

dikemukakannya pada proposal pinjaman (Ino-loan 2294). 

 

Menurut Musda Mulia, madrasah sebagai basis pendidikan islam 

melahirkan pandangan agama yang bias jender dan tidak kondusif 

dengan pluralisme dan HAM. ”hutang ADB bukan solusi 

pemberdayaan madrasah karena indikator projek tidak mengubah 

rekonstruksi budaya patriarki, mereform budaya bias jender, dan 

reinterpretasi”, lanjut Musdah Mulia. Ia juga mengungkap 

pengambilan keputusan projek ADB berada di tangan laki-laki karena 

kepala sekolah perempuan tidak lebih dari 2 persen dan guru 

madrasah hanya sejumlah 40 persen dengan pangkat yang masih 

rendah. 
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Data perempuan yang lebih banyak di madrasah didasarkan atas 

alasan ekonomis dan moralitas, karena perempuan dikonstruksikan 

menjadi istri yang baik. Selain itu, mata pelajaran madrasah terdiri 

atas aqidah, fiqih, tafsir agama, dan sejarah islam tidak membentuk 

perspektif pluralisme. Musdah Mulia memberi contoh bantuan ADB 

dalam Madrasah Aliyah Project (MAP)memberikan beasiswa ke Kairo 

tidak tepat guna. Fundamentalisme dan konservatisme yang luput 

dari analisis sosial yang dilakukan oleh ADB. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, 

beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh ADB, yaitu Pertama 

diutarakan, kekosongan analisa sosial ADB mengenai madrasah 

sebagai sekolah berbasis Islam. ADB tidak mempertimbangkan nilai 

patriarkis, ketokohan ulama dan arus utama interpretasi islam 

mengakar dalam kultur madrasah. Kedua, ADB tidak melakukan 

komunikasi informasi pada publik terutama perempuan, guru, dan 

pemerintah lokal sekalipun, bahwa sumber pendanaan lembaga 

pendidikan islam tersebut berasal dari hutang. Artinya, ADB 

mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yang tertera di 

kebijakan PCP (Public Communication Policy). 

 

Pandangan presiden ADB-Haruhiko Kuroda dalam melihat proyek 

Madrasah hanya mengukur indikator keberhasilan dari tingkat 

kemampuan berbahasa Inggris siswa-siswi madrasah. 

 

Sepertinya, Kuroda ”memang” luput soal madrasah. Ia tidak 

mengetahui jika MEDP hanya berada di tiga propinsi: Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Romantisme projek madrasah di 

Aceh ternyata selesai pada tahun 2004, berdiri di atas data 

peningkatan jumlah madrasah mencapai 114, 28 persen seiring 

dengan penerapan qanun/Perda Syariat yang mendiskriminasikan 

perempuan. Selain itu, sangat disayangkan, ADB gagal 

mempertimbangkan dampak riil ataupun dampak potensial buruk 
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yang ditimbulkan akibat ketidakadilan gender dan menguatkan 

fundamentalisme Islam di Indonesia. 

 

Begitu pula dengan tanggapan Sri Mulyani di ADB-AGM bahwa 

pemerintah Indonesia tidak setujui dengan dihentikan dana pinjaman 

terhadap Proyek MEDP. 

 

Berdasarkan situasi di atas, maka Solidaritas Perempuan menyatakan 

sikap bahwa : 

1. Bahwa ADB harus melakukan analisis sosial mengenai Madrasah 

oleh ahli yang independent yang memiliki kemampuan dalam 

perspektif gender dan fundamentalisme Islam. Jika terbukti 

bahwa pinjaman Madrasah meningkatan ketidak adilan gender 

dan fundamentalisme Islam, maka hutang dari proyek Madrasah 

harus dihapuskan. 

2. Bahwa informasi mengenai pinjaman ADB harus diketahui oleh 

komunitas dimana proyek tersebut dialokasikan.  

 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 24 Juli 2009 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

  

Refleksi 25 Tahun Hari Ratifikasi Cedaw 24 Juli 2009:  

Bersama Cedaw, Perjuangkan Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Ruang 

Gerak Perempuan 

   

Mengapa CEDAW? 

Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) merupakan konvensi utama internasional hak asasi 

manusia. Berdasarkan resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 

18 Desember 1979, CEDAW terbuka untuk diratifikasi oleh negara 

anggota PBB. Tiga tahun kemudian CEDAW, yang memuat 30 pasal, 

secara formal dinyatakan sebagai dokumen internasional tertanggal 3 

September 1981. CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan 

UU No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.  

 

Secara ringkas, poin-poin substansi yang termaktub dalam CEDAW 

adalah: pertama, langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak 

perempuan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan, kesenjangan, 

dan situasi yang merugikan perempuan. Kedua, langkah perempuan 

untuk memperoleh peluang dan akses yang setara. Ketiga, CEDAW 

mewajibkan negara (baca: pemerintah) untuk melaksanakan 

kebijakan sebagai berikut: persamaan kesempatan bagi perempuan 

dan laki-laki, persamaan keduanya untuk memperoleh manfaat dan 

kesempatan secara adil, hak hukum yang setara antara perempuan 

dan laki-laki, dan terakhir, persamaan kedudukan perempuan dan 

laki-laki dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.    

 

Negara: Kepalang Urusi Moral, Perempuan Jadi Korban 

Perempuan selalu dibebankan tanggung jawab lebih sebagai 

penyangga moral. Bentuk pemaksaan tersebut dikaitkan dengan 

peran perempuan sebagai ibu sehingga posisi perempuan selalu 
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didomestivikasi dalam ranah apapun. Pemaksaan ini menyebabkan 

kehidupan perempuan yang semestinya setara dengan laki-laki 

seringkali hanya dianggap sebagai  pelengkap. Urusan moral bukan 

lagi masuk di ranah peran, tetapi juga menjamah tubuh perempuan. 

Alasan perempuan untuk menjaga sikap dan tubuhnya selalu 

dibenarkan untuk memelihara moralitas di masyarakat.  

 

Analogi tubuh dengan moralitas menjadi landasan legitimasi patriarkis 

bagi pembuat kebijakan sehingga perempuan mendapatkan 

diskriminasi ketika perempuan menggunakan daya dan ruang 

kreativitas melalui ekspresi tubuh. Padahal, tubuh merupakan ajang 

ekspresi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan entitas dasar 

yang merupakan dimiliki oleh setiap individu. Hak perempuan atas 

otonomi tubuhnya tidak diakui dan dikontrol oleh perempuan sebagai 

si-pemilik tubuh, namun justru, dikontrol oleh negara melalui 

berbagai kebijakan seperti peraturan-peraturan daerah diskriminatif 

dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi atas 

nama moralitas dan perlindungan negara terhadap perempuan. 

Kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan patriarkis tidak 

menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya, data mengenai korban 

kekerasan perempuan tahun 2007.9 

 

Bahwa tidak kurang 8000 perempuan di seluruh Indonesia menjadi 

kepala keluarga. Namun, tak kurang ada 25.522 kasus kekerasan 

terhadap perempuan pada tahun 2007 meningkat 43 persen dari 

jumlah kasus tahun 2006, dimana kasus KDRT ada di dalamnya. Selain 

itu, tiap tahun rata-rata ada 43 perempuan buruh migran menajadi 

korban pelanggaran HAM dan juga adanya peraturan daerah syariah 

seperti pemantauan Solidaritas Perempuan mengenai pengaturan 

jilbab dan Pemberlakuan hukum cambuk bagi perempuan yang 

                                                           
9
 Data kasus Komnas Perempuan menunjukan setiap tahunnya kekerasan peremupan berjumlah 

sebagai berikut. 2001: 1.253, 2002: 1.396, 2003: 2.703, 2004: 4.310, 2005: 16.615, 2006: 17.709, 

2007: 25.322 
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larangan keluar malam di desa Muslim Padang, Bulukumba, Sulawesi 

Selatan berakibat terkekangnya perempuan di ranah publik dan juga 

menjadi objek kekerasan dalam ranah domestik.  

 

Data ini menjelaskan kebijakan atas nama moralitas dan perlindungan 

perempuan tidak membawa pengaruh positif terhadap pencegahan 

tindakan kekerasan pada perempuan. Belum lagi, soal objektivikasi 

tubuh perempuan yang terus dikriminalkan dalam terma-terma 

hukum seperti yang dapat disimak di Undang-undang No. 44 Tahun 

2008. Terma-terma hukum ini berlindung di balik netralitas dan 

objektivitas hukum, terdapat pada pasal-pasal krusial seperti pasal 1 

mengenai definisi pornografi, pasal 4, dan pasal 20. Terma seperti 

mengesankan ketelanjangan merujuk pada pengalaman perempuan 

yang selalu diidentifikasi pada norma sosial mengenai ketelanjangan 

itu sendiri. Kasus penangkapan dan pengekangan perempuan pekerja 

seni (seperti penari striptis dan jaipong) yang diidentifikasi musabab 

kasus juga perlu ditinjau kembali karena berorientasi pada viktimisasi 

bukan pada pelaku yang notabene didominasi oleh laki-laki, sebagai 

penikmat pornografi.  

 

Penegakan CEDAW = Penghormatan Hak Perempuan 

CEDAW sebagai instrumen HAM yang menjadi indikator pengakuan 

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan telah 

memaktubkan aturan-aturan mengenai anti diskriminasi terhadap 

perempuan, termasuk pada tataran kebijakan yang mendiskriminasi 

perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 CEDAW mengenai 

Langkah-langkah kebijakan untuk Menghapus Diskriminasi, dalam 

poin f yakni: “mengambil semua langkah yang sepatutnya, termasuk 

perundang-undangan, untuk memodifikasi atau menghapus undang-

undang, peraturan, adat-istiadat dan praktik yang ada bersifat 

diskriminatif terhadap perempuan.” Namun di tataran praktik selama 

25 tahun, seperti yang diutarakan di atas, trend kebijakan negara yang 

dikeluarkan dari tahun ke tahun justru memperparah diskriminasi 
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terhadap perempuan seperti Undang-undang Pornografi yang jelas-

jelas merugikan hak konstitusi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari 

ungkapan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang menilai Undang-

undang Pornografi sebagai keberhasilan implementasi CEDAW, 

seperti yang disampaikannya di bawah ini: 

“Selanjutnya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan 

telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut:…baru-baru saja terbit adalah UU No. 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi” 
10

 

Semestinya, negara wajib dan berhak menghapus kebijakan maupun 

norma sosial yang tidak berkeadilan gender seperti tertera di atas. 

Oleh karena itu, pada Hari Rativikasi CEDAW tahun ini Solidaritas 

Perempuan mendesak pemerintah untuk: 

1. Mencantumkan secara eksplisit prinsip non diskriminasi terhadap 

perempuan dalam konstitusi negara, UU, dan PUU terutama 

dalam pengaturan pornografi 

2. Mengintegrasikan konvensi CEDAW dan prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalamnya dalam pengaturan pornografi   

3. Melakukan PENCABUTAN UU No. 44 tahun 2008 tentang 

pornografi dan perda-perda diskriminatif karena bertentangan 

dengan prinsip-prinsip CEDAW yakni HAM, kesetaraan gender, 

non diskriminatif serta hukum yang lebih tinggi  

Jakarta, 24 Juli 2009 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional  Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 

 

 

                                                           
10

 Sambutan Meneg PP RI, Meutia Hatta Swasono dalam acara Peluncuran Buku dan Lokakarya 
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Jakarta, 5 Agustus 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

UU Pornografi Cermin Kegagalan Implementasi Cedaw di Indonesia 

 

Penegakan CEDAW berarti Penghormatan Hak Perempuan 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW) sebagai instrumen HAM yang menjadi indikator 

pengakuan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya 

perempuan telah memaktubkan aturan-aturan mengenai anti 

diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada tataran kebijakan 

yang mendiskriminasi perempuan. Pasal 2 huruf f CEDAW berbunyi:  

“mengambil semua langkah yang sepatutnya, termasuk 

perundang-undangan, untuk memodifikasi atau menghapus 

undang-undang, peraturan, adat-istiadat dan praktik yang ada 

bersifat diskriminatif terhadap perempuan”.  

Namun pada tataran praktik selama 25 tahun usia ratifikasi, justru 

lahir sebuah UU Pornografi yang semakin menjauhkan perempuan 

dari akses kesetaraan dan keadilan. Ironisnya, UU ini diklaim oleh 

Pemerintah cq Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai 

keberhasilan implementasi CEDAW di Indonesia.  

“… Selanjutnya untuk memberikan perlindungan kepada 

perempuan telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:…baru-baru saja terbit adalah UU No. 

44 Tahun 2008 tentang Pornografi” 
11

 

Fakta Implementasi CEDAW vs Lahirnya UU Pornografi 

UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tidak memiliki landasan 

dasar Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Secara filosofis, Indonesia 

memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dan 

prinsip hidup bersama. Salah satu tujuan UU Pornografi yaitu 

                                                           
11
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“memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak 

masyarakat”  sangat kental unsur nuanasa penyeragamannya. 

Padahal, dalam masyarakat plural, terdapat kebhinnekaan dalam cara 

pandang terhadap moralitas. 

 

Undang Undang Pornografi secara yuridis juga bertentangan dengan 

pasal 3 Konvensi CEDAW.  

“Negara-negara Peserta membuat peraturan yang tepat, 

termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang ….. dengan 

tujuan agar perempuan dapat menikmati hak-hak azasi dan 

kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.” 

UU ini juga bertentangan dengan UUD 1945, UU nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 11 tahun 2005 tentang 

ratifikasi Konvensi Hak Ekosob, UU nomor 12 tahun 2005 tentang 

ratifikasi hak konvensi hak sipil politik.  

 

Secara sosiologis, belum pernah ada dalam sejarah Indonesia, proses 

pembuatan UU yang mengalami penolakan begitu masif, seperti yang 

diperlihatkan oleh pawai budaya pada 22 April 2006 di Jakarta yang 

diikuti sekitar 8.000 orang, terdiri dari gerakan masyarakt sipil yang 

didukung oleh cendikiawan, tokoh agama, budayawan, dan 

pemerintah daerah Bali. Gerakan ini diteruskan oleh gerakan 

masyarakat sipil di Sulawesi Utara (termasuk pemerintah daerahnya), 

Sulawesi Selatan, Surabaya, Solo, Jogjakarta, dsb. Sementara di 

parlemen UU ini juga ditolak oleh dua fraksi; PDIP dan PDS.  

 

Gerakan masyarakat sipil untuk HAM dan keadilan perempuan 

mendukung peninjauan kembali UU No 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi menuntut: 

1. Mencantumkan secara eksplisit prinsip non-diskriminasi terhadap 

perempuan dalam konstitusi negara, UU, dan PUU terutama 

dalam pengaturan pornografi. 
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2. Mengintegrasikan konvensi CEDAW dan prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalamnya dalam pengaturan pornografi. 

3. Melakukan PENCABUTAN UU nomor 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW, 

HAM, serta perangkat hukum yang lebih tinggi (KONSTITUSI). 

 

Jakarta, 5 Agustus 2009 

Gerakan Masyarakat Sipil untuk HAM dan Keadilan Perempuan 

[LBH APIK Jakarta, Federasi APIK, Solidaritas Perempuan, Aliansi Nasional 

Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ELSAM, Serikat Jurnalis untuk 

Keberagaman (SeJuK), Kalyanamitra, Lembaga Semarak Cerlang Nusa, LRC-

KJHAM Semarang, KPPD Surabaya, Institut Perempuan Bandung, Pusat Kajian 

Wanita dan Jender UI, Program Kajian Wanita dan Pascasarjana UI- dan 

Convention Watch UI], 

 

Didukung oleh 
Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), HuMa, NIM, ICRP,) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN), KRHN, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Persekutuan 

Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi Kerawam KWI, Jaringan Mitra Perempuan KWI, 

Sulawesi Selatan: LAPAR, Bissu, Tolotang, Kajang, Bawakaraeng, Gantaran Keke Bantaeng, 

Toraja, Karaeng Puang, Pajukukang, Madika Detteng, Kalimantan Selatan: LK3, Ikatan 

Keluarga Antar Suku Bangsa Indonesia, Serikat Pemuda Indonesia, Perhimpunan Buruh 

Bangunan Indonesia, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat Dayak 

Meratus, Sulawesi Utara: Swara Parangpuang, Majelis Adat Minahasa, Penghayat 

Kepercayaan Adat Musi TALAUD, Masyarakat Adat Bantik, Masyarakat Adat Malesung, 

Angkatan Muda Kawanua, LSM Walanda, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang 

Manado, Bintang Laut, Maluku Tengah: Masyarakat Adat Tanimbar Kei Tual, NTT: 

Komunitas Adat As Manuela, Komunitas Adat Lopo Timur,  Jawa Barat: Adat Kahurun 

Urang (AKUR), Kaimantan Tengah: Masyarakat Adat Dayak Ma’anyam, Masyarakat Adat  

Dayak Siang, Jawa Tengah: Legal Resource Center untuk Keadiln Jender dan HAM 

Kalimantan Barat: AMAN, Sulawesi Selatan: WCC 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 27 Agustus 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Tinjau Ulang UU Pornografi, Perjuangkan Hak Atas Otonomi Tubuh 

dan Ruang Gerak Perempuan 

 

 

“Kita semua setuju bahwa pornografi harus diberantas karena daya 

rusaknya yang luar biasa khususnya bagi anak-anak, yang kelak 

diharapkan menjadi penerus bangsa. Kita sepakat bahwa harus 

diambil tindakan tegas terhadap pelaku pornografi, yang secara 

sengaja mengeksploitasi ketubuhan perempuan dan anak perempuan 

untuk kepentingan komersial. Hal ini perlu digarisbawahi karena 

dalam masyarakat nampak berkembang pandangan bahwa mereka 

yang tidak menyetujui UU Pornografi dianggap setuju pornografi 

(Sulistyowati Irianto). 

 

Pagi ini (27/8/09), sidang uji materi ketiga di Mahkamah Konstitusi 

kembali digelar dengan agenda mendengar komentar pihak terkait 

dari pemerintah yang mendukung UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi. Pemerintah seharusnya memahami bahwa perempuan 

selalu dibebankan tanggung jawab lebih sebagai penyangga moral. 

Bentuk pemaksaan tersebut dikaitkan dengan peran perempuan 

sebagai ibu sehingga posisi perempuan selalu didomestivikasi dalam 

ranah apapun. 

 

Pemaksaan ini menyebabkan kehidupan perempuan yang semestinya 

setara dengan laki-laki seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap. 

Urusan moral bukan lagi masuk di ranah peran, tetapi juga menjamah 

tubuh perempuan. Alasan perempuan untuk menjaga sikap dan 

tubuhnya selalu dibenarkan untuk memelihara moralitas di 

masyarakat. Analogi tubuh dengan moralitas menjadi landasan 

legitimasi patriarkis bagi pembuat kebijakan sehingga perempuan 
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mendapatkan diskriminasi ketika perempuan menggunakan daya dan 

ruang kreativitas melalui ekspresi tubuh. 

 

Padahal, tubuh merupakan ajang ekspresi yang melekat dalam 

kehidupan sehari-hari dan entitas dasar yang merupakan dimiliki oleh 

setiap individu. Hak perempuan atas otonomi tubuhnya tidak diakui 

dan dikontrol oleh perempuan sebagai si-pemilik tubuh, namun 

justru, dikontrol oleh Negara melalui berbagai kebijakan seperti 

peraturan-peraturan daerah diskriminatif dan Undang-undang 

Pornografi atas nama moralitas dan perlindungan negara terhadap 

perempuan. Kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan patriarkis 

tidak menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya, seperti yang 

dikemukakan oleh Sulistyowati Irianto di bawah ini: 

 

”UU Pornografi tidak secara jelas menentukan pelaku pornografi, 

malahan nampaknya akan memindahkan ancaman pemidanaan dari 

pelaku (dalam bisnis sex) yang seharusnya dihukum, kepada 

perempuan yang sebenarnya adalah korban eksploitasi dalam 

kegiatan pornografi. Selain tidak jelas, definisi pornografi dalam UU 

ini sangatlah tidak memadai, karena mengadopsi pengertian 

pornografi secara awam, dan keliru. Pengertian pornografi dalam 

UU ini telah mencampuradukkan pengertian eksploitasi seksual, 

kecabulan dan erotika, yang sesungguhnya memiliki pengertian 

berbeda-beda”. 

 

Kebijakan atas nama moralitas dan perlindungan perempuan tidak 

membawa pengaruh positif terhadap pencegahan tindakan kekerasan 

pada perempuan. Belum lagi, soal objektivikasi tubuh perempuan 

yang terus dikriminalkan dalam terma-terma hukum seperti yang 

dapat disimak di Undang-undang Pornografi. Terma-terma hukum ini 

berlindung di balik netralitas dan objektivitas hukum, terdapat pada 

pasal-pasal krusial seperti pasal 1 angka 1 mengenai definisi 

pornografi yang multi tafsir, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 seperti 
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terma mengesankan ketelanjangan merujuk pada pengalaman 

perempuan yang selalu diidentifikasi pada norma sosial mengenai 

ketelanjangan itu sendiri. Kasus penangkapan dan pengekangan 

perempuan pekerja seni (seperti penari jaipong dan ronggeng) yang 

diidentifikasi musabab kasus juga perlu ditinjau kembali karena 

korban UU ini akan mengalami diskriminasi berlapis sesuai yang 

diutarakan oleh Achie Sudiarti Luhulima: 

 

“…perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau 

diskriminasi berlapis-lapis. Pertama, pada waktu ia dipaksa dengan 

ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan (mungkin ia atau 

keluarganya terikat hutang) dibujuk atau ditipu daya atau 

dibohongi. Kedua, pada waktu ia dipaksa melakukan muatan yang 

mengadung pornografi. Ketiga, pada waktu ia ditangkap dan 

ditahan, mungkin dilakukan dengan kekerasan. Keempat, pada 

waktu dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh 

penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban 

pornografi. Selain dampak psikologis, ketidaktahuan perempuan 

tentang proses hukum, pengalaman-pengalaman kekerasan yang 

dialaminya, menyebabkan perempuan korban sangat lemah dan 

rentan menghadapi penyelidikan dan penyidikan penegak hukum… 

Kelima, apabila ia tidak dapat membuktikan, maka pasal 34 UU 

Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat 

mengkriminalkan tersangka dengan ancaman pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

 

Untuk itu, Solidaritas Perempuan yang konsern terhadap nilai-nilai 

kemanusian, keadilan dan kesetaraan MENDESAK Pasal 1 angka 1, 

Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 untuk DICABUT karena bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang 

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 

UU No 10 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang 
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Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 

2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik 

 

 

Jakarta, 27 Agustus 2009 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 25 September 2009 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

Pengesahan Qanun Jinayah:  

Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi Di Bumi Serambi Mekah 

 

Sejak tahun 2001, Aceh sebagai bagian dari NKRI diberi keistimewaan 

untuk menerapkan syariah islam dalam kehidupan 

berwarganegaranya. Hal ini tercermin dari adanya pembentukan 

hukum positif yang berlandaskan pada syariah islam. Syariah Islam 

dan sejarah masyarakat Aceh tidak terlepas antara satu sama lain. 

Oleh karena itu, keistimewaan dalam regulasi ini semestinya ditunjang 

oleh prinsip kebersamaan untuk membangun citra Islam sebagai 

agama yang membawa nilai perdamaian, menghargai perbedaan, 

penuh kasih sayang dan mencintai kesetaraan perempuan dan laki-

laki.    

 

Adanya rumusan qanun jinayah mencederai tujuan baik Islam. Dari sisi 

prosudural, proses perumusannya sangat kikir terhadap aspirasi 

masyarakat. Sejak dari proses formulasi, pembahasan, hingga 

pengesahan, Pihak legislatif tidak mengindahkan partisipasi bahkan 

cenderung meminggirkan suara masyarakat, terlebih suara 

perempuan.  Padahal, Qanun Jinayah bukanlah jawaban bagi 

kebutuhan masyarakat Aceh apalagi perempuan, bahkan sebaliknya 

berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat yang dapat 

mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. Di 

dalam Qanun tersebut, anatara lain, dibahas hukuman soal meminum 

khamr (minuman keras yang mengandung zat yang memabukkan), 

maisir (perjudian), dan khalwat (bersunyi-sunyi), dan zina. Pelaku zina, 

misalnya, dalam qanun tersebut yang belum menikah akan diganjar 

seratus cambukan dan rajam (melempari terdakwah dengan batu 

hingga mati). Pihak-pihak yang turut membantu terjadinya perzinaan 

seperti salon dan hotel juga dihukum seperti yang tertera di pasal 35 
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ayat 1. Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa setiap badan hukum/ 

badan usaha dilarang membantu seseorang melakukan zina. Selain 

itu, hukuman rajam, sebagaimana tertulis dalam pasal 37 ayat 1 

Qanun Jinayah- bukanlah bentuk eksekusi hukum yang 

berperikemanusiaan.  

 

Beberapa permasalahan mendasar yang termuat dalam Qanun 

Jinayah, di antaranya definisi yang multitafsir yang memunculkan 

ketidakpastian hukum, serta potensi mengkriminalisasi perempuan.  

Perempuan sebagai warga negara yang sering dinilai tidak berdaya 

dan tidak memiliki akses kehidupan tidak setara, selalu digulirkan di 

balik wacana netralitas dan objektifitas hukum. Jelas! Qanun ini jelas-

jelas tidak berpihak pada perempuan. Pengalaman perempuan 

sebagai pihak yang dikriminalisasi muncul dari implementasi perda-

perda diskriminatif yang lebih dulu hadir di Indonesia.  

 

Selain itu, dari sisi peraturan perundang-undangan, muatan Qanun 

Hukum Jinayah telah bertentangan dengan semangat penegakan dan 

pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara, sebagaimana 

yang ditegaskan dalam UUD Negara RI 1945 dan UU Pemerintahan 

Aceh sendiri. Beberapa pasal dalam Qanun Jinayah juga bertentangan 

dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM, UU Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Pengesahan 

Konvenan Anti Penyiksaan, UU perlindungan Anak, UU Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU tentang Hukum Acara Pidana, 

Kompilasi Hukum Islam dan Qanun Perlindungan Anak. Kondisi ini 

perlu menjadi perhatian serius dari otoritas pemerintahan di Aceh, 

mengingat meskipun Aceh diberi kewenangan khusus dalam bidang 

agama termasuk membuat peraturan perundang-undangan yang 

diperlukan untuk itu, namun bukan berarti Pemerintah Daerah Aceh 

dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan 

(tidak harmonis) dengan peraturan perundang-undangan lain yang 
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ada di Indonesia, karena Aceh masih merupakan bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.   

 

Peraturan perundangan yang memunculkan ketidakpastian hukum 

akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan 

tugasnya dan berpotensi menciptakan konflik baru di masyarakat. 

Aturan hukum yang multitafsir akan membuka ruang bagi kelompok-

kelompok garis keras untuk menginterpretasi secara literal dan 

melakukan tindakan sepihak atas nama Qanun tersebut, yang 

berpotensi menyebabkan aparat negara rentan mengambil tindakan 

yang inkonstitusional.    

  

Berdasar atas argumentasi di atas, Solidaritas Perempuan menuntut:   

• Menolak pengesahan Rancangan Qanun Jinayah dan Rancangan 

Qanun Hukum Acara Jinayah; 

• Merumuskan ulang Qanun Jinayah sesuai dengan nilai-nilai 

universal Islam, prinsip kesetaraan,  dan Hak Asasi Manusia, serta 

memastikan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya; 

• Menciptakan ruang dialog kondusif bagi keterlibatan Majelis 

permusyarawatan Ulama (MPU), Intelektual dari Perguruan Tinggi 

(IAIN Ar Ranirry dan Unsyiah),  Penegak hukum dan Praktisi 

Hukum (Advokat/Pengacara), masyarakat sipil dan terutama 

kelompok perempuan;  

 

Jakarta, 25 September 2009 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional  

Solidaritas Perempuan 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 8 Oktober 2009 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

“Tubuh Kami, Otonomi Kami!” 

Suara Perempuan Dalam Sidang Uji Materi UU Pornografi Keempat 

 

Pagi ini (8/10/09), sidang uji materi keempat di Mahkamah Konstitusi 

kembali digelar dengan agenda mendengar komentar pihak terkait 

pemerintah sebagai pendukung lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Kowani 

(Kongres Wanita Indonesia).  Kami sepakat jika pornografi merusak 

mental generasi bangsa dan mengobjektivikasi perempuan. Kami 

setuju apabila pornografi adalah penyebab degradasi moral yang 

harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kendati demikian, UU ini 

bukanlah formula pengaturan pornografi yang tepat dan efektif. 

Bahkan yang terjadi adalah, proses pengkriminalan perempuan yang 

muncul dari diksi-diksi hukum secara terpola. Hal ini dapat ditemukan 

di pasal-pasal krusial yakni pasal 1 angka 1, pasal 4, 10, 20, dan 23.  Di 

pasal-pasal tersebut, tubuh perempuan yang semestinya menjadi 

entitas pribadi yang merdeka dan bebas, digunakan sebagai indikator 

hukum.  

 

Tubuh merupakan ranah hakiki setiap manusia yang menjadi ajang 

ekspresi diri atas kreativitasnya. Namun, tubuh perempuan tidak 

pernah dipunyai dirinya sendiri. Perempuan kehilangan raganya. 

Tubuh perempuan selalu menjadi area publik untuk dikontrol, dilabel, 

dinilai, diobjektivikasi, termasuk dikriminalisasi melalui undang-

undang ini. Otonomi perempuan atas tubuhnya dirampas oleh nilai 

yang tidak pernah mengindahkannya sebagai makhluk setara. Oleh 

karenanya, dengan rasa terancam dan terkungkung, perempuan pasif 

untuk mengalami kekerasan sebab ia tidak memiliki kemerdekaan 

atas tubuh, pikirannya, dan geraknya. Sedari itu, perempuan tidak 



 
 

216 
 

mampu menciptakan sejarah sebagai manusia sempurna karena nilai 

selalu melekat pada tubuh perempuan.  

 

Sejak lahir, perempuan dibebankan lebih sebagai penjaga moral, 

namun di lain sisi, publik tidak pernah mempercayai moralitas 

perempuan. Akibatnya, tubuh perempuan kerap dipantau oleh 

siapapun sepanjang hidupnya dan tubuh perempuan dijadikan 

indikator moralitas di masyarakat. Fakta inilah yang luput dalam UU 

Pornografi dan semestinya disadari oleh pembuat kebijakan bahwa 

substansi hukum seharusnya mempertimbangkan prinsip kesetaraan 

dan keadilan. Hal ini merupakan suatu kewajiban dan bukannya 

berlindung di balik objektivitas dan netralitas. Atas nama 

perlindungan perempuan, UU ini menepis label cacat hukum padahal 

jelas-jelas mengkriminalkan perempuan. 

 

Peraturan diskriminatif, seperti UU Pornografi, hanya melahirkan 

persoalan baru, bukan muncul sebagai pemecahan persoalan 

bersama. Kekacauan dapat ditilik dari pemaknaan pornografi di pasal 

1 angka 1 yang simpang-siur. Pencampur-bauran istilah aktivitas, sifat, 

dan penyimpangan seksualitas dalam satu definisi menyebabkan 

multitafsir. Dan semuanya bermuara pada satu objek, tubuh 

perempuan.     
 

Untuk itu, Solidaritas Perempuan yang konsern terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan MENDESAK Pasal 1 angka 1, 

pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 untuk DICABUT. Kelima pasal 

di atas bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, UU No. 7 

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi 

terhadap Perempuan, UU No 10 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 

Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik 
 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 1 Januari 2010 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

Jangan Sakiti Perempuan Aceh Dengan Aturan Perda Celana Jeans 

 

Hari ini (1 Januari 2010) menjadi tahun baru yang kelam bagi 

perempuan Aceh Barat. Pasalnya, tepat hari ini pula pemerintah Aceh 

Barat memberlakukan peraturan pelarangan celana panjang/ jins. Bila 

tertangkap perempuan yang mengenakan celana panjang/ jins, polisi 

syariah atau WH (Wilayatul Hisbah) tak segan-segan menggunting 

celananya dan menggantinya dengan rok.  Peraturan yang 

berlandaskan pada diskriminasi ini selalu diimplementasikan bersama 

dengan kekerasan. Ironinya, peraturan hanya diberlakukan untuk 

perempuan dan hukuman pun mensasar pada harga diri dan rasa 

malu perempuan. Tindakan ini, kami sebut sebagai penyiksaan tubuh 

perempuan.  

 

Perempuan memilih hak untuk memilih atribut yang dapat 

dipakainya, memiliki otonomi untuk menilai apa yang pantas dan apa 

yang tidak pantas sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang 

berkembang di masyarakat. Perempuan bukan amoral yang harus 

menjadi satu-satunya objek hukum diskriminatif ini.  Moralitas hanya 

dapat dibentuk apabila ada kerjasama dua belah pihak antara laki-laki 

dan perempuan. 

 

Dari workshop yang pernah diadakan, perempuan Aceh Barat tidak 

menyukai peraturan ini. Pemakaian rok menghambat mobilitas 

perempuan yang lebih mudah ketika mengendarai mobil, berlari 

ketika ada marabahaya mengancam, dan berjalan kaki seleluasa 

hati12. Misalnya bagi perempuan yang berprofesi sebagai polwan 

(polisi wanita) dan kowad (Korps Wanita Angkatan darat) lebih 

                                                           
12

 http://www.rakyataceh.com/index. php?open= view&newsid=14617&tit=Berita%20Utama% 

20-%20Peserta% 20Seminar% 20Lebih%20Condon g%20Jilbab 
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memilih mengenakan celana panjang agar lebih nyaman dalam 

beraktivitas di lapangan.  

 

Di sisi lain, banyak perempuan takut dengan tindakan WH. WH 

dianggap sering salah persepsi menilai kriteria berpakaian perempuan 

Aceh Barat. Karena selama ini mereka terkesan asal menjaring kaum 

perempuan seenaknya saja. Seorang perempuan yang hanya 

mengenakan celana panjang dalam terjaring oleh WH. Keesokan 

harinya, ia mengenakan rok tanpa celana panjang dalam dan 

mengendarai motor, juga tetap terjaring oleh WH.  

 

Pernyataan ini menyatakan bahwa peraturan ini cacat hukum karena 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, utamanya kebutuhan 

perempuan dan merugikan perempuan.  

 

Untuk itu, Solidaritas Perempuan yang konsern terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan mendesak:  

 

1. Stop pemberlakukan peraturan anti celana panjang  

2. Kaji ulang peraturan ini dan berhentilah memproduksi 

peraturan diskriminatif karena bertentangan dengan Undang-

undang Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi 

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU 

No 10 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 Tahun 1998 

tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.  

 

 

Kontak Person:  

Andi Cipta A: andicipta@solidaritasperempuan.org 

Puspa Dewy: pdewy@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 25 Maret 2010 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

 

Hentikan Kekerasan Atas Nama Moral Sekarang Juga! 

 

Hari ini (25/3/10) merupakan momen bersejarah bagi masyarakat 

Indonesia, khususnya kaum perempuan. Di Mahkamah Konstitusi 

(MK) kali ini, majelis hakim akan mengumumkan keputusannya 

mengenai uji materi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Setelah gugatan ini diendapkan selama lima bulan, setidaknya tiga 

kasus terjadi yang diganjar dengan pasal UU Pornografi.  

 

Pertama, kasus penari di Bandung dianggap “erotis” yang ditangkap 

oleh kepolisian, namun sayangnya mengabaikan penikmati tarian. 

Inilah bentuk praktik hukum multitafsir dari sebuah produk undang-

undang. Kemultitafsirannya produk undang- undang tersebut hanya 

mengkukuhkan diskriminasi terhadap perempuan dan melanggengkan 

ketimpangan kekuasaan dalam budaya patriarki , termasuk seperti 

budaya hukum yang berpihak pada laki-laki. Diskriminasi merupakan 

salah satu bentuk kekerasan.  

 

Kedua, kasus seorang perempuan yang melaporkan mantan 

kekasihnya yang secara sengaja menyebarkan foto bugil dirinya ke 

facebook, ke pihak kepolisian Mataram. Namun, polisi menggunakan 

pasal 4 UU Pornografi. Pasal ini mengatur soal produksi dan distribusi 

produk atau jasa pornografi. Namun, pasal ini dapat menjebak 

perempuan sebagai korban dapat dijadikan perempuan tersebut 

sebagai rentan subjek yang dikriminalisasi karena menurut UU No. 44 

Tahun 2008, keduanya (baik laki-laki maupun perempuan) dianggap 

sebagai produsen produk atau jasa pornografi. Sehingga, pasal 4 

mengandung kekosongan perlindungan bagi pihak yang dirugikan 

khususnya perempuan. Padahal, perempuan tersebut telah mendapat 
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kekerasan sosial (berupa aib yang tersebar) dan kekerasan psikis 

(tekanan psikologis)  yang selanjutnya berpotensi menerima label dari 

lingkungan dimana ia berada.  

 

Ketiga, kasus penangkapan sepasang kekasih di Karang Anyar, Jawa 

Tengah, juga mengundang praktik diskriminasi dan stigmatisasi. 

Alasan perekaman mereka adalah kebebasan privat untuk menikmati 

secara tertutup, bukan untuk dikonsumsi publik. Mempublikasi film ini 

merupakan kesalahan si pengganda film yang dengan sengaja 

menyebarkan video tersebut ke orang lain. Namun, si pengganda film 

justru tidak mendapat hukuman berat. Sanksi hukum paling berat 

diberlakukan pada sepasang kekasih ini.  

 

Alangkah salahnya logika hukum ini. UU No. 44 Tahun 2008 yang 

bermaksud untuk melindungi perempuan, malah dijadikan ladang 

kekerasan atas nama moral. Negara tidak perlu mengurus moral dan 

seharusnya menyerahkan tanggung jawab tersebut pada mekanisme 

keluarga. Ekspansi tanggung jawab negara ini, memperkecil ruang 

gerak setiap Individu yang berhak atas otonomi privatnya. 

Sebagaimana kekeliruan UU ini yang tidak juga menghargai otonomi 

tubuh perempuan, yang paling hakiki.  

 

Adapun ketiga kasus di atas menjelaskan bahwa UU ini tidak melihat 

lebih jauh kondisi ketimpangan gender yang terjadi di dalam 

masyarakat dan hanya merepresi kebebasan seseorang, yang 

mengancam keberagaman, kedewasaan berpikir, dan keseimbangan 

hidup. Dengan demikian, praktik kekerasan dan diskriminasi berlapis 

secara manifes dan laten memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu, 

untuk melanggengkan kekuasaannya dengan manipulatif dan koruptif, 

dan ironisnya seringkali mempolitisi tafsir-tafsir keagamaan untuk 

mendukung logika yang keliru ini.  
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Untuk itu, Solidaritas Perempuan yang konsern terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan MENDESAK Pasal 1 angka 1, 

pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 untuk DICABUT. Kelima pasal 

di atas bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, UU No. 7 

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi 

terhadap Perempuan, UU No 10 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 

Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik 

  

 

Jakarta, 25 Maret 2010 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan (SP) 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Makassar, 25 November 2010 

 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan Anging Mammiri 

 

Kekerasan Terhadap Perempuan Bukanlah Budaya kita: 

Mari Bersama Perempuan Memperingati 16 hari Tanpa Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

 

“Negara harus mengambil semua langkah yang sepatutnya, 

termasuk perundang-undangan, untuk memodifikasi atau 

menghapus undang-undang, peraturan, adat-istiadat dan praktik 

yang ada bersifat diskriminatif terhadap perempuan”. (Pasal 2f UU 

No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) 

 

Makassar- 25 November 2010. Hari ini merupakan  momentum 

internasional memperingati  hari anti kekerasan terhadap perempuan 

yang mengawali kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap 

perempuan yang diakhiri dengan hari Hak Asasi Manusia yang jatuh 

pada tanggal 10 Desember.  

 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri sebagai organisasi 

perempuan di Sulawesi Selatan yang konsisten mempromosikan hak-

hak perempuan, memperjuangkan inisiatif-inisiatif perempuan akar 

rumpur agar memiliki akses dan kontrol terhadap otonomi tubuhnya, 

dan mengawasi berbagai kebijakan diskriminatif bernuansa syariat 

islam, akan menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam 

rangkaian kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan 

seperti diskusi regular di antara perempuan akar rumput, pertemuan 

dengan pemerintah yang mewadahi inisiatif perempuan akar rumput 

Desa Padang, dialog radio, dan pemutaran film Makkunrai Makkutana 

di ranah publik.     
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Sebagaimana diketahui bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

propinsi dari 5 propinsi yang secara aktif memproduksi berbagai 

kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Wilayah ini merupakan 

area interseksi antara politisasi islam dan budaya patriarki yang 

menempatkan perempuan pada posisi rentan diskriminasi sehingga 

perempuan selalu menjadi objek kekerasan dari waktu ke waktu. 

Beberapa aktor oportunis telah menggunakan politisasi islam sebagai 

pertaruhan kekuasaan yang faktanya mengabaikan hak-hak 

perempuan dan mengkriminalkan tubuh perempuan. Selain itu, 

ancaman dan atmosfir ketakutan dalam tingkat desa selalu dialami 

oleh perempuan atas nama tafsir terhadap agama dan budaya yang 

patriarki dan keliru.  Sebagai contoh, praktik budaya siri’ yang 

seharusnya menjunjung tinggi derajat perempuan dan menghormati 

hak-hak perempuan telah dilakukan untuk tidak memberdayakan 

perempuan dengan legitimasi interpretasi agama yang telah 

diformalisasi melalui regulasi negara yang telah diimplementasikan 

dalam tingkat desa.  

 

Hasil penelitian SP Anging Mammiri selama 5 tahun mencatat bahwa 

regulasi Desa Muslim Padang mengenai pemberlakukan peraturan 

desa hukum cambuk bagi masyarakat menimbulkan keresahan, antara 

lain: menyebabkan stigma bagi perempuan di bawah umur yang harus 

merasakan malu setelah dua kali dicambuk. Pertama, dicambuk 

karena diduga melakukan perzinahan. Kedua, kembali dicambuk 

karena kabur dari rumah menolak perkawinan paksa. Bentuk 

hukuman ini mengkriminalkan perempuan. Sejumlah perempuan di 

Desa Padang mengatakan implementasi hukum ini tidak melindungi 

perempuan dan justru mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan. 

Peristiwa pencabukan kembali pada perempuan di bawah umur ini 

kemudian menjadi pertanyaan kritis perempuan mengenai posisi 

peraturan hukum cambuk Desa Padang yang inkonstitusional dan 

jelas-jelas melanggar UU No. 10  Tahun 2004 mengenai peraturan 

perundang-undangan. Perempuan-perempuan kritis ini juga 
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mempertanyakan praktik-praktik diskriminasi dalam pelayanan desa 

yang dialami oleh perempuan tidak berjilbab dan alasan di balik 

regulasi peraturan daerah-desa bernuansa syariat islam yang selalu 

mengkriminalkan tubuh perempuan.       

 

Keseluruhan pertanyaan kritis ini akan disampaikan pada Bupati 

Bulukumba, Zainuddin Hasan,  pada tanggal 25 November 2010 di 

kantor Bupati Bulukumba Sulawesi Selatan. Pertemuan ini kemudian 

dihadiri oleh Bupati Bulukumba yang telah terpilih, biro hukum 

kabupaten Bulukumba, 10 orang perempuan akar rumput yang 

berasal dari Desa Padang, dan sejumlah aktivis perempuan.   

 

Dengan pernyataan di atas, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri 

meminta pemerintah kabupaten Bulukumba dan provinsi Sulawesi 

Selatan untuk:  

1. menghapus peraturan Hukum Cambuk di Desa Padang yang 

mengkriminalkan tubuh perempuan dan menyebabkan stigma 

perempuan 

2. Meninjau ulang seluruh peraturan bernuansa syariah islam sesuai 

dengan perspektif perempuan dan pemenuhan kesetaraan 

substantif 

3. Konsisten menciptakan kebijakan-kebijakan yang membuka 

ruang bagi perempuan untuk memperoleh akses dan kontrolnya 

yang telah lama dibatasi oleh tafsir budaya dan agama yang 

keliru dan patriarkis.  

 

Mari bersama serukan: “Kekerasan Terhadap Perempuan BUKANLAH 

Budaya kita”  

  

Rosmiati Sain 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas  

SP Angging Mammiri Makassar  
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Jakarta, 7 Februari 2011 

 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan 

 

Solidaritas Untuk Jemaat Ahmadiyah:  

Tegakkan Hak Berkeyakinan dan Keberagaman di Indonesia 

 

Minggu (6 Februari 2010), segenap bangsa ini dikejutkan oleh aksi 

pembunuhan dan penggantungan jemaat ahmadiyah di Kecamatan 

Cikeusik, Pandeglang, Banten. Aksi keji ini dilatarbelakangi oleh 

justifikasi institusi keagamaan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan 

penandatanganan SKB (Surat Keputusan bersama) 3 menteri  No. 3 

Tahun 2008 (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung) 

yang menyatakan bahwa jemaat ahmadiyah adalah sesat.  

 

Logika keputusan bersama merupakan bukti pengabaian hak 

berkeyakinan warga Negara. Karena sesungguhnya, konstitusi Negara 

Republik Indonesia berlandaskan hukum dimana melindungi hak 

berkeyakinan warga negara. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 

29 ayat dua yang menyatakan penjaminan negara terhadap 

kemerdekaan warga Negara untuk memeluk agama dan 

kepercayaannya. Dalam konstitusi, logika mayoritas dan minoritas 

tidak tampak, sebab setiap warga negara memiliki hak individunya 

yang tidak dapat diseragamkan. Hak privat ini dihargai dan negara 

tidak diperbolehkan mengintervensinya. Selain itu, Negara juga 

seharusnya menjamin keamanan setiap warga negara dari praktik-

praktik diskriminasi dan kekerasan.    

 

SKB 3 Menteri dan otoritas MUI yang tidak berperspektif kebhinekaan 

menimbulkan gesekan sosial. Praktik penyesatan kemudian menjadi 

basis kebencian dan aksi kekerasan yang seharusnya tidak disahihkan 

oleh pemerintah berkonstitusi. 
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Peristiwa ini membuktikan bahwa negara telah melakukan 

pengingkaran hak asasi warga negara untuk melaksanakan kehidupan 

keagamaannya. Selain itu, negara juga telah melakukan pembiaran 

terhadap berkembangnya praktik-praktik kekerasan atas nama 

agama, pembunuhan iklim pluralitas di Indonesia, dan arogansi 

kelompok yang berujung pada ekslusifisme sosial.  

 

Agama manapun sangat mencintai keterbukaan, perdamaian, 

solidaritas, perbedaan. Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menilai 

aksi kekerasan atas nama agama bukan membawa nilai-nilai lil 

rahmatan alamin, melainkan upaya koruptif dan politis yang 

dilakukan sekelompok massa untuk menyempitkan makna keagamaan 

itu sendiri yang diamini oleh negara.  

Bersama ini, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk:  

1. Segera mengusut tuntas dan menindak secara hukum pelaku 

penyerangan Jamaat Ahmadiyah di Cikeusik dan di berbagai 

wilayah lainnya  

2. Segera menindak secara hukum segala organisasi masyarakat 

yang melakukan kekerasan atas nama agama 

3. Segera mencabut SKB 3 menteri yang dinilai diskriminatif dan 

tidak menghargai Bhineka Tunggal Ika karena bertentangan 

dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, UU No 39 Tahun 

1999 tentang HAM, dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi 

Konvensi Anti Penyiksaan. 

 

Jakarta, 7 Februari 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan (SP) 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 8 Maret 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan  

dalam Kampanye GADIS (Gerakan Perempuan Anti Diskriminasi) 

 

Peringati Hari Perempuan Dengan Meninjau Ulang Berbagai Perda-

Perdes Diskriminatif 

 

Sejarah hari perempuan dunia merupakan bagian dari sejarah 

perjuangan perempuan untuk merespon kekacauan dunia yang penuh 

dengan darah dan juga dalam memperoleh hak-haknya. Pada 28 

Februari 1909, hari perempuan nasional di Amerika Serikat pertama 

kali diperingati dalam rangka pendirian partai sosialis Amerika. 

Setelah saat itu, hari perempuan nasional terus diperingati pada 

minggu terakhir Februari 1913. Empat tahun kemudian, di minggu 

terakhir Februari 1917, perempuan Rusia memperingatinya dengan 

unjuk rasa dengan meneriakkan “Roti dan Perdamaian” akibat 

terjadinya perang yang membunuh dua juta tentara Rusia. Empat hari 

kemudian, perempuan bertahan meskipun para pemimpin politik 

menentang aksi tersebut dan berhasil menumbangkan Czar (raja) dan 

memperoleh hak suara dalam pemilu. Hari bersejarah ini jatuh pada 

tanggal 23 Februari dalam kalender Julian (Rusia) bertepatan dengan 

tanggal 8 Maret dalam kalender Gregorian (Masehi). Sejak saat itu, 

hari perempuan sedunia diperingati serentak. 

 

Meski hari perempuan sedunia telah diperingati nyaris satu abad yang 

lalu, perempuan masih mengalami ancaman, intimidasi, dan segala 

bentuk diskriminasi. Terlebih di Indonesia. Pergolakan gerakan 

perempuan dalam berjuang memperoleh kemenangan-kemenangan 

agar perempuan memperoleh hak-haknya dan bebas dari praktik 

diskriminasi, tidak menyurutkan berbagai aktor-pihak patriarkis-

berkuasa untuk menghalangi upaya tersebut.  
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Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the elimination of 

All Forms of Discrimination against Women) melalui UU No. 7 Tahun 

1984 yang mewajibkan Negara untuk mempromosikan, melindungi, 

dan memenuhi hak-hak perempuan. Namun paska reformasi yang 

menawarkan segenap perubahan dalam demokrasi dan pemenuhan 

hak asasi manusia, kehidupan perempuan yang telah dijamin oleh 

negara justru tidak membaik. Warna politisasi atas nama agama dan 

budaya serentak menjadi tren regulasi satu dasawarsa sejak 2001-

2010 yang menjadi kekangan-kekangan lokal bagi ruang gerak 

perempuan. Hingga tahun 2010, Indonesia kini telah memiliki 156 

perda-perdes diskriminatif. Kebijakan itu berupa aturan berpakaian 

bagi perempuan, larangan keluar malam, kriminalisasi PSK, pornografi 

dan aturan lain yang bukan hanya mengancam dan mengintimidasi 

perempuan tetapi juga mendiskriminasi perempuan sehingga tidak 

pernah memiliki otoritas maupun kesempatan untuk menjadikannya 

sebagai warga negara yang merdeka.  

 

Secara simultan, kebijakan diskriminatif ini kemudian dibarengi 

dengan segala rupa praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan 

yang menyebabkan kekerasan seksual, psikologis, sosial, dan fisik 

terhadap perempuan. Hal ini terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, 

Sumatera Barat, Tangerang, Jogjakarta, dan berbagai wilayah lainnya. 

Selain itu, perempuan juga menyoroti berbagai tindak diskriminasi 

terhadap kelompok minoritas yang melukai persatuan dan 

kebhinekaan Indonesia yang berdampak pada trauma psikis, 

keterbatasan akses ekonomi yang memiskinkan perempuan, dan juga 

ketakutan dari ancaman kekerasan seksual.  

 

Dengan demikian, terlihat bahwa banyak kebijakan diskriminatif yang 

bukannya memenuhi hak konstitusi perempuan melainkan 

mengabaikan hak perempuan. Untuk itu, Solidaritas Perempuan (SP) 

yang konsern terhadap perjuangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, 

dan kesetaraan mendesak :  
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1. Kaji ulang semua peraturan atau kebijakan yang yang 

mendiskriminasi dan mengkriminalisasi perempuan 

2. Memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

memenuhi unsur pemenuhan hak-hak konstitusi perempuan 

3. Berhentilah memproduksi peraturan diskriminatif terhadap 

perempuan karena bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 39 

Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang 

Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.  

 

 

Jakarta, 8 Maret 2011 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan (SP) 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 9 Maret 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Hapuskan Segala Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Atas 

Nama Agama 

 

Hari ini seluruh warga dunia memperingatinya sebagai hari kebebasan 

dan gugatan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan atas dasar 

apapun, termasuk atas nama agama. Meski hari perempuan sedunia 

telah diperingati nyaris satu abad yang lalu, perempuan Indonesia 

masih mengalami ancaman, intimidasi, dan segala bentuk 

diskriminasi. Pergolakan gerakan perempuan di Indonesia dalam 

berjuang memperoleh kemenangan-kemenangan agar perempuan 

memperoleh hak-haknya dan bebas dari praktik diskriminasi, justru 

tidak menyurutkan berbagai aktor-aktor yang mengatasnamakan 

agama dan negara pun membiarkan untuk menghalangi upaya 

perempuan dan kelompok minoritas untuk bebas dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi.  

 

Ironisnya, situasi tersebut seharusnya tidak lagi terjadi sebab 

pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the 

elimination of All Forms of Discrimination against Women) melalui UU 

No. 7 Tahun 1984 sehingga seharusnya pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak 

perempuan. 

 

Kita dapat melihat paska reformasi yang menawarkan segenap 

perubahan dalam demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia, 

kehidupan perempuan yang telah dijamin oleh negara justru tidak 

membaik. Warna politisasi atas nama agama dan budaya serentak 

menjadi tren regulasi satu dasawarsa sejak 2001-2010 yang menjadi 

kekangan-kekangan lokal bagi ruang gerak perempuan. Hingga tahun 

2010, Indonesia kini telah memiliki 156 perda-perdes diskriminatif. 
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Kebijakan itu berupa aturan berpakaian bagi perempuan, larangan 

keluar malam, kriminalisasi PSK, pornografi dan aturan lain yang 

bukan hanya mengancam dan mengintimidasi perempuan tetapi juga 

mendiskriminasi perempuan sehingga tidak pernah memiliki otoritas 

maupun kesempatan untuk menjadikannya sebagai warga negara 

yang merdeka. 

 

Secara simultan, kebijakan diskriminatif ini kemudian dibarengi 

dengan segala rupa praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan 

yang menyebabkan kekerasan seksual, psikologis, sosial, dan fisik 

terhadap perempuan. Hal ini terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, 

Sumatera Barat, Tangerang, Jogjakarta, dan berbagai wilayah lainnya. 

Selain itu, Slidaritas Perempuan (SP) juga memantau berbagai tindak 

diskriminasi terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah di Manislor-

Kuningan, Kampung Cisalada-Bogor, Desa Panyairan- Cianjur. dan 

Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat. Praktik yang dilakukan atas nama 

agama mayoritas kemudian menghancurkan prinsip kebhinekaan 

Indonesia. Praktik ini juga menyebabkan adanya kelompok minoritas 

berada dalam ancaman segala bentuk kebebasannya. 

 

Mereka hidup dalam trauma psikis karena rumah mereka sebagai 

ruang aman dan arena kekuasaan bagi perempuan di kelompok yang 

dimarjinalkan kemudian dibakar dan dihancurkan, masjid perempuan 

yang menjadi tempat privasi perempuan beribadah diamuk massa, 

nasib pedagang perempuan dibatasi, lahan ekonomi perempuan 

Ahmadiyah lainnya terancam dari pemiskinan, dan juga ketakutan dari 

ancaman kekerasan seksual berupa pemerkosaan13. 

 

Negara seolah-olah tidak berdaya menghadapi kelompok-kelompok 

yang mengatasnamakan agama dan mayoritas sehingga yang 

dilakukan negara adalah berkompromi dengan aktor-aktor yang telah 

                                                           
13

 Data temuan Solidaritas Perempuan tahun 2011 
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terbukti melakukan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok 

minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa negara membiarkan adanya 

pelanggaran hak perempuan dan kelompok minoritas secara 

sistematis demi kepentingan stabilitas kekuasaan SBY-Boediono. 

 

Salah satu buktinya adalah dengan memberi ruang bagi kelompok-

kelompok patriarkis atas nama agama untuk menunjukkan 

eksistensinya MUI yang ingin memperlihatkan eksistensi secara 

mudahnya menghilangkan identitas maupun ruang gerak individu dan 

kelompok tertentu yakni dengan cara mengeluarkan Fatwa No. 11 

tahun 2005 bahwa (1) Ahmadiyah bukan islam, sesat dan 

menyesatkan, juga pengikutnya murtad. (2) bagi yang terlanjur 

mengikuti Ahmadiyah sebagai keyakinannya harus kembali kepada 

islam sebagai agama asalnya berbasis pada Alquran dan Alhadist (3) 

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghentikan 

penyebaran ajaran Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan menutup 

organisasi maupun aktivitasnya14. Belum lagi, adanya SKB (Surat 

Keputusan bersama) 3 Menteri No. 3 Tahun 2008 oleh Menteri 

Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung justru tidak membuat 

kondisi perempuan dalam kelompok marjinal keluar dari 

keterpurukan dan pengabaian hak konstitusi perempuan. 

 

Untuk itu, Solidaritas Perempuan dalam rangkaian kampanye Gerakan 

Anti Diskriminasi (GADIS) yang konsern terhadap perjuangan nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan mendesak: 

1. mencabut semua peraturan atau kebijakan yang yang 

mendiskriminasi dan mengkriminalisasi perempuan termasuk 

SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008. 

                                                           
14

 Fatwa ini didisain pada pertemuan kedua Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab 

Saudi, tahun 1985. 
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2. memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

memenuhi unsur pemenuhan hak-hak konstitusi perempuan 

dan kelompok minoritas 

3. berhentilah memproduksi peraturan diskriminatif terhadap 

perempuan karena bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 39 

Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang 

Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. 

4. memastikan bahwa negara memberikan perlindungan atas 

kebebasan dan ruang gerkan, terhindar dari berbagai bentuk 

ancaman sebagai wujud perlindungan hak konstitusi sebagai 

perempuan, sebagai kelompok minoritas, dan sebagai warga 

negara Indonesia 

 

 

Jakarta, 9 Maret 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional  

Solidaritas Perempuan (SP) 

 

 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 21 April 2011 

 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Dalam Kampanye Kartini Untuk Selamanya 

 

Perenungan Kartini: 

Hentikan Penggunaan Tubuh Perempuan Sebagai Alat Politik Negara 

atas Nama Agama. 

 

"...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa 

banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu..”
15

 – Kartini 

 

Hari kelahiran Kartini, yang jatuh pada tanggal 21 April, dimaknai 

Solidaritas Perempuan sebagai momen melakukan renungan terhadap 

gagasan Kartini sesuai dengan realitas konteks perempuan masa kini. 

Besarnya kepentingan atas nama agama terhadap tubuh perempuan 

telah disadari Kartini. Menurutnya, kepentingan inilah yang 

membatasi pilihan dan otonomi perempuan. Berulang kali 

pemikirannya soal pembatasan perempuan atas nama agama 

tertuang dalam bukunya. Pun saat Kartini telah tiada, tubuh Kartini 

dinodai oleh sejarah dan selalu dilekatkan dengan kepentingan politik 

bercitarasa patriarkis baik atas negara maupun atas nama agama.  

 

Tidak berhenti pada politisasi tubuh Kartini, reformasi politik yang 

memberikan janji keadilan pada seluruh warga negaranya justru 

memperlebar jurang diskriminasi terhadap perempuan.  Negara 

malah mengorbankan tubuh-tubuh perempuan lain dalam bentuk 

kebijakan diskriminatif dan pembiaran pada praktik-praktik kekerasan 

terhadap perempuan atas nama agama. Formula perlindungan dan 

moralitas perempuan digunakan negara untuk menutup akses 

terhadap perempuan. Tubuh perempuan sebagai tiang negara selalu 

                                                           
15

 Halaman 31. 2002. Habislah Gelap Terbitlah Terang. Balai Pustaka. Jakarta 
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menjadi jargon bermuatan motif terselubung untuk mengekang 

mobilitas dan ruang gerak perempuan.        

 

Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan atas nama agama tidak 

hanya dialami Kartini dan perempuan pada masa itu namun juga pada 

perempuan di masa kini. Otonomi tubuh perempuan selalu menjadi 

persoalan krusial sehingga penting untuk diatur oleh negara. 

Kebebasan perempuan selalu dinilai sebagai ancaman degradasi 

bangsa. Nilai ini yang menjelaskan mengapa negara gemar 

memproduksi kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan 

kelompok minoritas. Secara simultan, kebijakan diskriminatif ini 

kemudian dibarengi dengan segala rupa praktik-praktik diskriminasi 

terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual, 

psikologis, sosial, dan fisik terhadap perempuan. Hal ini terjadi di 

Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Tangerang, Jogjakarta, dan 

berbagai wilayah lainnya. Indonesia kini memiliki 156 perda-perdes 

diskriminatif dan puluhan raperda diskriminasi yang tersebar di 

seluruh Indonesia.  

 

Relevansi antara dosa dan politik atas nama agama menjadi buah 

sindiran Kartini. Sindirannya ditujukan pada aktor-aktor hipokrit di 

balik kepentingan politisasi tubuh perempuan. Hal ini dikarenakan 

para aktor politisasi memiliki standar ganda dalam menilai moralitas 

perempuan.  

 

Kita dapat menemukannya pada kasus Doktorandus Haji Arifinto yang 

menonton film pornografi di tengah rapat paripurna DPR. Ironinya, 

Doktorandus Haji Arifinto adalah anggota DPR yang berlatarbelakang 

partai politik pengusung agama sebagai ideologi negara. Partai 

politiknya adalah juga fraksi tergencar memproduksi UU Pornografi 

sekaligus bersuara paling lantang soal moralitas perempuan.  
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Standar ganda moralitas perempuan dinilai Kartini sebagai 

penghambat. Kesadaran ini kemudian dituliskannya: “pada setiap 

zaman, selalu ada gadis-gadis pemberontak”. Pemberontakan 

perempuan bukan ancaman melainkan sebuah indikasi gerakan 

perubahan sosial. Pendidikan bagi Kartini adalah sarana pembebasan, 

namun bagi negara, pendidikan terbaik bagi perempuan adalah 

benteng moralitasnya. Kontradiksilah ini yang harus dibenahi untuk 

mewujudkan cita-cita Kartini. Melalui kampanye Kartini Untuk 

Selamanya, Solidaritas Perempuan yang konsern terhadap perjuangan 

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan mendesak 

pemerintah untuk: 

1. Mencabut seluruh kebijakan-peraturan diskriminatif yang 

mengancam perempuan dan keberagaman karena bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 1984 

tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap 

Perempuan, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 

Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.  

2. Menindak hukum bagi para pembuat kebijakan yang tidak 

konsisten menjalankan fungsi-fungsi tata kelola negara dan 

menggunakan tubuh perempuan sebagai objek  

3. memberikan perlindungan atas kebebasan dan ruang gerakan, 

terhindar dari berbagai bentuk ancaman sebagai wujud 

perlindungan hak konstitusi sebagai perempuan, sebagai 

kelompok minoritas, dan sebagai warga negara Indonesia   

  

Jakarta, 21 April 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan 

Kontak Person: 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 1 Desember 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Dalam Kampanye Menjadi Perempuan Tanpa Rasa Was-Was 

 

Sunat Perempuan Sebagai Bentuk Kekerasan dan Pelanggaran Hak 

Seksual Perempuan 

 

 

Solidaritas Perempuan (SP) membangun rangkaian kampanye 

Menjadi Perempuan Tanpa Rasa Was-was dalam rangka 

memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang 

berlangsung sejak 25 November 2011 – 10 Desember 2011. SP 

bertujuan memberikan pendidikan kritis kepada public mengenai 

kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi 

perempuan berkaitan dengan sunat perempuan.  

 

Praktik ini masih dilakukan karena didukung oleh tradisi budaya di 

Indonesia. Padahal, sunat perempuan baik secara ritus simbolis atau 

tidak merupakan bentuk penghapusan hak seksual perempuan, 

penstereotipan gender, dan sumber masalah dalam kesehatan 

reproduksi perempuan. Selain itu, nilai agama manapun tidak 

menganjurkan praktik ini. Laporan Amnesty International 2010 

bertajuk Tak Ada Pilihan: Hambatan atas Kesehatan Reproduktif di 

Indonesia mencatat sunat perempuan kembali marak beberapa tahun 

terakhir ini. Kembalinya fenomena ini dijustifikasi oleh tafsir agama 

yang keliru dan kelamin perempuan tetap dianggap kotor sehingga 

perlu “dibersihkan” sehingga meskipun dianggap hanya sebagai ritus 

simbolik, pendarahan pun masih terjadi dan menyebabkan luka.   

 

Medikalisasi sunat perempuan oleh tenaga kesehatan sesungguhnya 

telah dilarang melalui Surat Edaran tentang laranan Medikalisasai 

Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a 

yang dirilis oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 
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Departemen Kesehatan tahun 2006. Hanya saja, selang 4 tahun 

kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 

1636/MENKES/PER/XI/2010 justri diterbitkan setahuan sebelumnya. 

Permenkes ini meregulasi praktik medikalisasi sunat perempuan dan 

berlaku lebih tinggi ketimbang Surat Edaran sebelumnya. Dari kajian 

SP, permenkes ini dikeluarkan secara tergesa-gesa sehingga kecacatan 

hukum terlihat di setiap elemen peraturannya.  

 

Pertama, permenkes ini dibuat dengan tujuan melindungi perempuan. 

Padahal, sebagaimana dikemukakan di atas sunat perempuan 

merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak 

memiliki manfaat dari segi kesehatan. Sesuai dengan ratifikasi CEDAW 

UU No. 7 Tahun 1984, negara bertugas untuk melindungi perempuan 

dan anak perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan yang dijustifikasi 

oleh budaya dan agama. Permenkes ini juga melanggar hak anak yang 

dilindungi oleh negara melalui UU perlindungan anak.  

 

Kedua, permenkes ini mendefinisikan sunat perempuan adalah 

tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa 

melukai klitoris. Faktanya, tindakan menggores ini tentunya akan 

menimbulkan rasa sakit (apalagi bagi seorang bayi), terutama jika itu 

dilakukan di daerah yang sensitif. Dampaknya menjadi hubungan yang 

inkonsisten dengan pasal 3 ayat 2 yakni setiap pelaksaan sunat 

perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diinformasikan kemungkinan terjadinya pendarahan, infeksi, dan rasa 

nyeri. 

 

Ketiga, permenkes ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap 

pelaksaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan 

dan persetujuan perempuan yang disunat, orangtua, dan/atau 

walinya. Pertimbangan anak dalam pilihan disunat atau tidak menjadi 

bentuk keanehan sebab seorang bayi atau balita belum dapat 

berkomunikasi secara jelas mengenai perasaannya apalagi untuk 
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dimintai pertimbangan dalam keputusan yang kemudian akan 

mempengaruhi kehidupan seksualnya kelak.  

 

Faktor kecacatan hukum di atas juga memperlihatkan pergantian tata 

negara melalui kabinet tidak menjamin piranti negara yang 

berperspektif dan keluar dari langkah progresif penegakan hak asasi 

perempuan. Rantai kekerasan terhadap perempuan kini telah 

dilegalkan oleh negara. Pembatasan otoritas tubuh perempuan atas 

hak seksualnya telah diregulasi oleh negara. Hak yang paling privat 

dimiliki oleh perempuan kini dibatasi oleh kekuasaan, atas nama 

perlindungan. 

 

Solidaritas Perempuan konsern pada perjuangan kemanusiaan dan 

keadilan  mendesak pemerintah untuk: 

1. Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan  

2. Secara konsisten memberlakukan Surat Edaran tentang Larangan 

Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor 

HK.00.07.1.3.1047a tahun 2006 dan memperbaharuinya menjadi 

peraturan dengan kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.   

Jakarta, 1 Desember 2011 

 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan  

 

Kontak Person 

Andi Cipta Asmawaty: andicipta@solidaritasperempuan.org 
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Jakarta, 8 Maret 2010 

 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan  

Memaknai Hari Perempuan Internasional 

 

Perempuan Berduka dan Menggugat SBY – Boediono  

atas Kegagalannya dalam Mengurangi Kekerasan terhadap 

Perempuan di Indonesia 

 

(Jakarta, 8 Maret 2010) Pada 8 Maret setiap tahun diperingati sebagai 

Hari Perempuan Internasional. Solidaritas Perempuan (SP) memaknai 

hari ini dengan merenungkan sejauh mana komitmen pemerintah 

Indonesia dalam merespon dan mengakhiri kekerasan terhadap 

perempuan.  

 

Sejak dibentuk Oktober 2009, Kabinet Indonesia  Bersatu jilid II  

pimpinan SBY dan Boediono belum terbukti mampu melakukan 

upaya-upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.  

Padahal  kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Indonesia terus 

marak dan semakin meningkat16.  

 

Kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan dapat secara 

jelas dilihat dari pengambilan sumber-sumber daya alam yang 

menunjang kehidupan perempuan dan keluarganya. Ribuan izin 

tambang dan perkebunan kelapa sawit masih terus dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh Indonesia 

tanpa pernah memperhatikan keselamatan masyarakat khususnya 

perempuan. 80% korban dari setiap bencana yang terjadi maupun 

kehadiran tambang adalah perempuan dan anak-anak. Pada skala 

mikro, pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah 

mengakibatkan 325 perempuan pekerja purun di Desa Secondong, 

                                                           
16

 Dari 22.512 kasus tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 25.522 kasus tahun 2007
16

.  
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Sumatera Selatan terancam kehilangan mata pencaharian dan 

mengalami krisis air17. Perempuan yang tinggal disekitar wilayah 

pertambangan juga terancam kehidupannya akibat kesehatan 

reproduksi yang terganggu, penyakit ISPA, serta kehilangan mata 

pencaharian. Dikalimantan Timur sebanyak 12.000 ha lahan produktif 

telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan18 dan 

perkebunan kelapa sawit.  

 

Secara makro, eksploitasi SDA dan lingkungan yang kerap dilakukan 

negara, terutama dalam kegiatan sektor energi, kehutanan dan 

pembangunan secara keseluruhan, telah menyumbang emisi yang 

makin besar dan mempercepat laju perubahan iklim. Dampak 

perubahan iklim yang secara konkret dapat dirasakan masyarakat 

adalah dengan banyaknya bencana alam yang kini terjadi di Indonesia. 

Namun, upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap 

alam dan kehiduan perempuan, masih gagal dipenuhi oleh negara..  

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari media massa selama 

beberapa waktu terakhir menyebutkan bahwa saat ini balita 

penyandang busung lapar kurang lebih berjumlah: 66.685 di NTT, 164 

di Kendari, 529 di Purwakarta, 255 di Bogor, 40 di Makassar dan 1.456 

di Jawa Tengah. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun menyebutkan 

data yang juga cukup mengkhawatirkan yaitu mengenai 20 juta 

perempuan di Indonesia yang hidup miskin. Bahkan setelah krisis 

moneter jumlah perempuan miskin tersebut meningkat menjadi 40 

juta orang. Terjadi feminisasi kemiskinan yang disebabkan oleh 

tercerabutnya perempuan dari akses dan kontrol terhadap sumber-

sumber kehidupannya . Desa-desa tempat dimana masyarakat agraris 

Indonesia berasal, tidak lagi dapat menjanjikan kehidupan yang 

memadai. Maka masyarakat yang paling rentan – terutama 

                                                           
17

 Data Solidaritas Perempuan Komunitas Palembang tahun 2009.  
18

 Data Dinas Pertanian Kaltim tahun 2008-2009.  
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perempuan, semakin kerap bermigrasi untuk mendapatkan masa 

depan yang lebih baik. 

 

Meskipun demikian, pemerintah lagi-lagi gagal dalam mengatasi 

masalah kekerasan terhadap buruh migrant perempuan, Pemerintah 

tidak pernah memperlihatkan upaya untuk membangun standar 

perlindungan hak buruh migran sebagaimana tercantum dalam 

Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak Buruh Migran dan 

Anggota Keluarganya.  Kegagalan ini terlihat dari semakin tingginya 

kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migrant, khususnya 

perempuan. Selama Januari – Desember 2009, SP menerima 

pengaduan kasus buruh migran perempuan sebanyak 49 korban 

dengan identifikasi 85 jenis kasus (over contract, lost contact, gaji 

tidak dibayar, kecelakaan kerja, trafficking, kekerasan 

seksual,penganiayaan, bahkan kematian)19.  

 

Bukan hanya persoalan ekonomi dan materi yang menjadikan 

perempuan di posisi rentan, untuk urusan ideologi pun, perempuan 

juga harus tetap menanggung beban. Hak perempuan atas otonomi 

tubuhnya tidak diakui dan dikontrol oleh perempuan sebagai si-

pemilik tubuh, namun justru, dikontrol oleh negara melalui berbagai 

kebijakan seperti peraturan-peraturan daerah diskriminatif. 

Berdasarkan pantauan Solidaritas Perempuan, Indonesia memiliki 

peraturan diskriminatif sebanyak 158 buah tersebar di 22 propinsi 

Kebijakan atas nama moralitas dan perlindungan perempuan tidak 

membawa pengaruh positif terhadap pencegahan tindakan kekerasan 

pada perempuan. Belum lagi, soal objektivikasi tubuh perempuan 

yang terus dikriminalkan dalam terma-terma hukum.  

                                                           
19

 Selain itu, data resmi pemerintah memaparkan sedikitnya 45.250 kasus yang menimpa buruh 

migran; diantaranyagaji tidak dibayar (3797), penganiayaan (3497), pelecehan seksual (1889) 

dan hamil (367), dan  sakit akibat kerja (8742). Angka sebenarnya lebih dari ini karena data ini 

hanya mencakup buruh migrant yang diidentifikasi  di  GPK Selapanjang-Bandara Soekarno-

Hatta. 
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Seharusnya negara ini memiliki regulasi substasial yang mampu 

melindungi perempuan serta melakukan revisi untuk regulasi-regulasi 

diskriminatif. Misalnya, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak 

kunjung direvisi sampai saat ini. Dari 67 pasal yang ada dalam UU 

Perkawinan ini, tiada satupun yang memproteksi perempuan dalam 

ranah rumah tangga.  

 

Apabila memang Pemerintah serius menjalankan komitmen untuk 

menghentikan kekerasan terhdap perempuan, maka hal tersebut 

seharusnya ditunjukkan dalam bentuk sikap, perilaku, rancangan aksi, 

dan program-program pemerintah  yang secara nyata dapat 

mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.  Juga dengan  tidak lagi-

lagi membuat kebijakan yang berpeluang memicu kekerasan terhadap 

perempuan.   

 

Memaknai Hari Perempuan Internasional 2010, SP  menuntut 

pemerintah SBY-Boediono beserta para menterinya, khususnya: 

Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Patrialis 

Akbar, (Menteri Hukum dan Ham), Linda Amalia Sari, (Menneg PP dan 

PA),  Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan) Sri Mulyani Indrawati 

(Menteri Keuangan) Darwin Saleh (Menteri ESDM) Gusti Muhammad 

Hatta (Menteri Negara Lingkungan Hidup), Zulkifli Hasan (Menteri 

Kehutanan), dan Suswono (Menteri Pertanian)  - untuk segera 

mengakhiri kekerasan terhadap perempuan Indonesia, antara lain 

melalui berbagai tindakan nyata sebagai berikut: 

1. Meratifikasi Konvensi Migran 1990 dan Optional Protocol CEDAW.  

2. Mencabut kebijakan yang berpeluang terjadinya eksploitasi SDA 

dan kerusakan lingkungan, seperti UU No.4 tahun 2009 tentang 

mineral dan batu bara dan UU Penanaman Modal.    

3. Menyusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM dan kerusakan 

lingkungan yang menyengsarakan perempuan, salah satunya 

kasus Lapindo.  
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4. Segera revisi UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta 

mencabut kebijakan AFTA yang berpeluang memiskinkan 

perempuan petani ` 

5. Memastikan UU Pokok Agraria diimplementasikan dengan prinsip 

keadilan gender.  

6. Kaji ulang semua peraturan atau kebijakan yang mendiskriminasi 

dan mengkriminalisasi perempuan.  

7. Berhenti memproduksi peraturan diskriminatif` terhadap 

perempuan karena bertentangan dengan UUD 1945, UU No, 7 

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi 

terhadap Perempuan, UU No. 10 Tahun 1999 tentang HAM dan 

UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.  

 

Jakarta, 8 Maret 2010 
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Kontak Person: 

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 

Tini Sastra: tinisastra@solidaritasperempuan.org  

Dewi Puspa: pdewy@solidaritasperempuan.org 

Andy Cipta: Andi Cipta Asmawaty:   

andicipta@solidaritasperempuan.org 

 

 

 

 

 

 



 
 

246 
 

Banda Aceh, 16 Agustus 2011 

Siaran Pers Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

 

 

Sayangi Uroeng Inong Aceh 

 

Kehidupan perempuan Aceh, sampai hari ini masih mengalami 

kekerasan dalam berbagai ranah, baik ranah domestik maupun ranah 

publik. Situasi kekerasan terhadap perempuan baik ketika terjadi 

konflik sumber daya alam di Aceh, diskriminasi terhadap perempuan 

dalam penerapan Syariat Islam, hak-hak perempuan survivor konflik 

yang sampai hari ini belum dipenuhi oleh pemerintah, bahkan 

kekerasan terhadap perempuan juga masih terjadi diranah politik. 

 

Setelah konflik, kehidupan perempuan lebih seperti ’pihak yang tidak 

diperhitungkan’ karena yang terlibat konflik selama ini lebih dapat 

disebut sebagai dunia laki-laki, dan perempuan hanya bisa menjadi 

’larut’ dalam dinamika konflik selama ini tanpa dapat melakukan apa-

apa. Padahal, ketika konflik terjadi perempuan-perempuan banyak 

menjadi negosiator, salah satunya kasus Pusong, dimana perempuan 

dan anak-anak membuat pertahanan untuk melindungi laki-laki dari 

TNI di desanya, bahkan ada perempuan yang mengirimkan surat ke 

TNI untuk meminta dihentikannya perang. Akan tetapi hal tersebut 

tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat, pasca 

perjanjian damai masih banyak perempuan yang belum mendapatkan 

hak-haknya termasuk perempuan korban pemerkosaan yang hari ini 

membutuhkan pemulihan trauma.  

 

Selain itu, penerapan Syariat Islam hari ini, juga masih diskriminatif 

terhadap perempuan, salah satu penyebabnya adalah perempuan 

kurang dilibatkan dalam proses-proses pembentukan kebijakan terkait 

Syariat Islam. Penafsiran agama juga masih menjadikan salah satu 
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faktor terjadinya diskriminasi tersebut, salah satu contohnya adalah 

sering terjadinya sweeping terhadap pakaian perempuan, hal ini 

terkesan syariat hanya mengontrol tubuh dan pakaian perempuan 

saja, sementara laki-laki diabaikan dari jaringan hukum syariatnya.   

 

Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang selama ini 

merasakan dampak atas berbagai situasi tersebut, akan tetapi situasi 

tersebut sering diabaikan bahkan tidak diperhatikan bagi pihak-pihak 

pengambil kebijakan. Akses informasi yang sangat terbatas juga 

terjadi pada perempuan, menjadikan perempuan tidak mengetahui 

berbagai perkembangan situasi terkini khususnya yang berkaitan 

dengan penyelesaian kasus yang terkait dengan dirinya. Hal ini 

terbukti dari hasil dialog publik melalui Radio talk tanggal 22 

November 2010. 

 

Radio Talk tersebut bertema ”Sayangi Inong Aceh” yang merupakan 

bagian dari memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan 

yang juga merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan dapat 

terwujud, kehidupan tanpa kekerasan terhadap perempuan dalam 

segala aspek 

    

Oleh karena itu, dalam radio talk tersebut SP Aceh menyampaikan 

beberapa rekomendasi terkait dengan situasi perempuan yaitu : 

1. Pentingnya Keterlibatan perempuan dalam proses-proses 

pembentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan Syariat 

Islam serta sosialisasinya. 

2. Perlu Menyediakan pusat informasi tentang kebijakan Syariat 

Islam yang bersifat adil dan bisa diakses publik 

3. Mendesak pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam 

setiap perencanan   pembangunan dan juga dalam merancang 

setiap kebijakan mulai dari tingkat desa sampai dengan 

tingkat propinsi. 
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4. Mendesak pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap 

pemberlakuan syariat Islam 

5. Mendorong perempuan Aceh untuk proaktif terlibat dalam 

politik melalui pendidikan politik dan juga pro-aktif dalam 

merespon setiap kebijakan yang tidan bersifat adil terhadap 

perempuan.  

 

 

Badan Eksekutif Komunitas 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

 

Ketua Badan Eksekutif Komunitas 

Donna Swita Hardiani 
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Jakarta, 8 Maret 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

Perempuan Menggugat: Konsistensi Negara dalam Melakukan 

Pembiaran dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan 

 

(Jakarta, 8 Maret 2011) Selang 27 tahun berlalu sejak Indonesia 

meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women) melalui UU No.7 Tahun 1984. 

Konvensi ini mewajibkan Negara untuk mempromosikan, melindungi 

dan memenuhi hak-hak Perempuan. Namun sampai saat ini, 

Solidaritas Perempuan melihat tidak ada langkah konkret dan 

berkelanjutan yang dilakukan Negara untuk menjamin perlindungan 

hak-hak Perempuan. Bahkan, Negara malah terlihat semakin 

konsisten melakukan tindakan dan pembiaran terhadap bentuk-

bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak Perempuan. 

 

Bukti dari konsistensi tersebut dapat dilihat jelas dari perkembangan 

politik dan ekonomi Indonesia - yang masih terus diwarnai dengan 

serangkaian kejadian dan peraturan yang semakin menguatkan elit 

politik kekuasaan paternalistik dan patriarkis yangmenghambat proses 

demokrasi yang berpihak dan adil bagi perempuan. Penegakan hukum 

Indonesia, semakin jauh dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

Ekosob dan hak-hak Sipol termasuk hak-hak atas otonomi tubuh 

perempuan.  

 

Negara telah secara terang-terangan menunjukkan kepatuhannya 

kepada IMF, WTO, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia melalui 

skema hutang yang memperteguh hegemoni aktor-aktor non negara. 

Sistem ekonomi global yang dalam banyak kasus menimbulkan 

eksploitasi dan penghancuran lingkungan, tidak berpihak pada 

perlindungan kemanusiaan, meningkatkan ketimpangan ketidakadilan 
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gender, serta memperpanjang mata rantai marjinalisasi dan 

pemiskinan perempan.  

 

Pelanggaran hak Asasi Perempuan terlihat jelas dari pengelolaan 

sumber daya alam yang eksploitatifdan penghancuran sumber-

sumber penghidupan perempuan dan keluarganya. Sampai tahun 

2011, Indonesia telah sengaja membuka investasi asing melalui 

10,000 izin kuasa pertambangan, melakukan ekspansi perkebunan 

kelapa sawit, pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan, serta 

melakukan persiapan untuk proyek mitigasi iklim melalui proyek-

proyek konservasi dan biofuel.  

 

Semua hal diatas diwarnai dengan kasus penyerobotan lahan, 

pembakaran rumah dan lahan warga, intimidasi dan kekerasan, tanpa 

ada satupun jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, 

khususnya perempuan. Alih-alih memberikan perlindungan, Negara 

malah secara jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap 

kepentingan pengusaha dengan melakukan kriminalisasi terhadap 

perempuan korban maupun perempuan penjuang HAM.Seperti yang 

terjadi di Riau, dimana seorang perempuan petani ditembak oleh 

aparat polisi ketika terjadi sengketa antara petani dan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit PT.Tri Bakti Sarimas, dimana kasus tersebut 

sampai saat ini belum diselesaikan. Selain itu konflik antara 

masyarakat dan perkebunan kelapa sawit juga terjadi di Luwuk, 

Sulawesi Tengah, dimana aparat menangkap 23 petani dan 1 aktifis 

perempuan yang melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan kepada mereka.  

 

Banyaknya kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk di beberapa wilayah 

Indonesia beberapa tahun terkahir merupakan indikasi bahwa 

pemerintah gagal memenuhi hak atas pangan. Situasi  ini disebabkan 

baik oleh ketidakmampuan rakyat untuk menjangkau harga pangan 

yang tidak stabil dan cenderung terus meningkat, maupun 
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ketidaktersediaan bahan pangan di sebuah wilayah, yang akhirnya 

memaksa warga miskin untuk mengkonsumsi pangan yang tidak layak.  

 

Situasi krisis pangan ini disebabkan oleh tingginya laju konversi lahan 

produktifi baik yang dilakukan dengan dalih pembangunan 

infrastruktur maupun dalih penurunan emisi melalui proyek-proyek 

biofuel. Saat ini telah teridentifikasi 8 propinsi di Indonesia yang 

berpotensi rawan pangan, yaitu Riau, Bangka Belitung, Sulawesi 

Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat – dengan terjadinya 

krisis harga pangan dan rawan pangan ini, diperkirakan jumlah 

masyarakat miskin akan meningkat tajam menjadi 60,74 juta jiwa 

dimana lebih dari setengahnya adalah perempuan.  

 

Setelah gagal menyediakan lapangan kerja bagi perempuan, 

pemerintah juga melakukan komodifikasi terhadap buruh migran, 

khususnya buruh migran perempuan. Pemerintah lebih melihat 

penempatan buruh migrant sebagai lahan bisnis untuk menopang 

roda perekonomian dan tidak memperlakukan buruh migran 

selayaknya manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang harus 

dilindungi dan dipenuhi. Hingga saat ini tidak ada satupun langkah 

kongkrit pemerintah dalam membenahi sistem migrasi dan 

meningkatkan perlindungan hukum bagi buruh migrant. Hal ini 

membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran 

terjadinya pelanggaran hak-hak asasiyang dialami oleh buruh migran 

yang mayoritas adalah perempuan. 

 

Bukan hanya persoalan akses dan control atas sumber ekonomi yang 

menjadikan perempuan di posisi rentan, untuk urusan sosial dan 

politik pun, perempuan juga harus tetap menanggung beban. Hak 

perempuan atas otonomi tubuhnya tidak diakui dan dikontrol oleh 

perempuan sendiri namun justru dikontrol oleh Negara melalui 

berbagai kebijakan seperti peraturan-peraturan daerah diskriminatif. 

Menurut pemantauan Solidaritas Perempuan, Indonesia kini telah 



 
 

252 
 

memiliki 156 perda-perdes diskriminatif. Kebijakan itu bukan hanya 

mengancam dan mengintimidasi Perempuan tetapi juga 

mendiskriminasi Perempuan sehingga tidak memiliki otoritas maupun 

kesempatan untuk menjadikannya sebagai warga Negara yang 

merdeka. Secara simultan, kebijakan diskriminatif ini kemudian 

dibarengi dengan segala rupa praktik-praktik diskriminasi terhadap 

Perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual, psikologis, sosial 

dan fisik terhadap Perempuan. Hal ini terjadi di Aceh, Sulawesi 

Selatan, Sumatera Barat, Tangerang, Jogjakarta dan berbagai wilayah 

lainnya. Persatuan dan kebhinekaan Indonesia yang berdampak pada 

trauma psikis, keterbatasan akses ekonomi yang memiskinkan 

Perempuan dan juga ketakutan dari ancaman kekerasan seksual.  

 

Berbagai pelanggaran Konstitusi dan pengabaian kedaulatan rakyat 

secara sosial, ekonomi dan politik diatas merupakan bukti konkrit  

bahwa Negara - secara sadar dan sistematis – telah mengabaikan hak-

hak hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Oleh karena itu, 

padaHari Perempuan Internasional, Solidaritas Perempuan menuntut 

Negara untuk bertanggung jawab penuh dan secara konsisten 

menghapus kebijakan dan praktek-praktek diskriminatif dan 

menjamin perlindungan hak-hak Perempuan, antara lain melalui 

berbagai tindakan nyata sebagaiberikut:  

1. Hentikan Komodifikasi buruh migran perempuan dengan segera 

meratifikasi Konvensi Migran 1990 mengenai Hak-Hak Seluruh 

Buruh Migran dan anggota Keluarganya dan Revisi UU No. 39 

tahun 2004 mengenai Penempatandan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri berdasarkan KonvensiMigran 1990 dan CEDAW.  

2. Mengusut tuntas penyelesaian kasus perampasan tanah rakyat 

akibat pertambangan, perkebunan kelapa sawit serta 

pembangunan infrastruktur; serta kasus-kasus kriminalisasi 

masyarakat korban maupun perempuan pejuang HAM.  

3. Mencabut kebijakan yang meningkatkan eksploitasi sumber daya 

alam serta pengrusakan lingkungan dan sumber-sumber 
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kehidupan Perempuan, seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batu Bara serta UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal.  

4. Negara menghentikan pembiaran krisis pangan dan pelanggaran 

hak atas pangan dan mengembalikan kedaulatan rakyat dengan 

merevisi UU Pangan No. 7 Tahun 1996 yang lebih melindungi, 

memenuhi dan menghormati hak Perempuan atas pangan.  

Memper baiki sistem produksi pangan dalam negeri dengan 

melakukan pembaharuan agrarian sehingga rakyat baik laki-laki 

maupun Perempuan mampu memproduksi, mendistribusi dan 

mengkonsumsi pangannya sendiridan tidak tergantung pada 

pangan impor. 

5. Berhenti melakukan pembiaran kekerasan atas nama agama dan 

berhenti memproduksi peraturan diskriminatif terhadap 

Perempuan karena melanggar Konstitusi Negara dan  UU No. 7 

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan 

Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 

tentang HAM dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi 

Konvensi Anti Penyiksaan.  

 

Jakarta, 8 Maret 2011 
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Jakarta, 5 Mei 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

 

 ASEAN Gagal Bertanggung Jawab dalam Menghormati, Melindungi, 

dan Memenuhi Hak-Hak Perempuan 

 

Pada tanggal 7-8 Mei 2011, pemimpin negara-negara ASEAN bertemu 

ASEAN Summit ke-18 di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 

3-5 Mei 2011, lebih dari 1300 delegasi masyarakat sipil dari 10 negara 

Asia Tenggara terlibat di dalam ASEAN Civil Society 

Conference/ASEAN People Forum 2011 di Jakarta. ACSC/APF adalah 

ruang untuk memperdebatkan dan mengkritisi berbagai kebijakan 

ekonomi politik ASEAN yang bertumpu pada pasar, mengabaikan 

prinsip hak asasi yang berdampak langsung pada hidup dan kehidupan 

buruh migran perempuan, nelayan, petani perempuan, perempuan 

adat dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. 

 

Secara spesifik, berbagai elemen gerakan perempuan di Asia 

Tenggara, termasuk Solidaritas Perempuan dari 10 daerah di 

Indonesia - terlibat aktif dalam mengkritisi berbagai kebijakan ASEAN. 

Kritik Solidaritas Perempuan (SP) berbasiskan pada pengalaman-

pengalaman perempuan akar rumput yang mengalami ketidakadilan 

dan penindasan berlapis akibat peran gender sebagai perempuan, 

warga negara, buruh migran perempuan, perempuan petani, 

perempuan nelayan, perempuan dalam konflik bersenjata dan konflik 

sumber daya alam, perempuan yang hidup di dalam hukum syariah, 

serta kelompok perempuan lainnya yang mengalami penindasan 

akibat identitas politik, seksualitas dan kepercayaan tertentu. 

 

Solidaritas Perempuan menilai negara-negara ASEAN telah gagal 

dalam memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan 

hak-hak perempuan Asia Tenggara dan Indonesia, pada khususnya. 
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Kegagalan tersebut tercermin dalam beberapa pandangan Solidaritas 

Perempuan di bawah ini. 

 

Regionalisasi Politik Ekonomi Pro-Pasar 

Negara-negara ASEAN secara terbuka melayani kepentingan politik 

ekonomi global yang ditunjukkan dalam Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan 

Budaya, serta Pilar Politik dan Keamanan ASEAN. ASEAN telah gagal 

melindungi hak-hak perempuan dari berbagai kebijakan yang 

mendukung eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam dan 

liberalisasi perdagangan. 

 

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC) secara jelas berorientasi 

pada pasar global dan meminggirkan perempuan adat, perempuan 

pedesaan dan kelompok minoritas. Praktik-praktik perdagangan bebas 

yang mematikan produksi dan konsumsi lokal terus menguatkan 

peran Asia Tenggara sebagai produsen dan konsumen pasar global, 

yang menghilangkan kedaulatan perempuan atas lahan, pangan, 

pekerjaan, dan lingkungan hidupnya. Perempuan kehilangan 

lahannya, tidak berdaulat atas pangannya, dan dipaksa bermigrasi 

dalam upaya mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya. 

Bahkan, ketika bermigrasi, perempuan masih juga tidak mendapatkan 

pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai manusia, warga 

negara, perempuan dan pekerja, termasuk dalam hal kesehatan, 

khususnya kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. 

 

Konsistensi ASEAN mendorong kebijakan neoliberal secara terbuka 

terlihat dalam politik perdangangan bebas melalui FTA dengan 

melupakan prinsip pelibatan masyarakat,  dan upaya memenuhi 

keadilan sosial-ekonomi rakyat, termasuk perempuan. Liberalisasi 

perdagangan melalui FTA secara nyata melanggar hak-hak perempuan 

dalam mengelola sumber-sumber produksi pangan mereka, dan 

bertentangan dengan upaya rakyat dalam merebut kembali hak-
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haknya dalam mengelola sumber-sumber produksi yang selama ini 

diabaikan oleh pemerintah. 

 

Proyek-proyek sumber daya alam, khususnya terkait energi, mineral, 

migas, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga 

pengelolaan sumber daya air yang dirancang oleh ASEAN justru 

semakin memiskinkan perempuan dengan hilangnya lahan-lahan 

penghidupan, hilangnya akses atas air bersih, kerusakan lingkungan, 

dan akibatnya terhadap kesehatan. Bahkan, berpotensi mempercepat 

pemanasan global dan perubahan iklim. 

 

Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak 

perubahan iklim. Namun, ASEAN tidak juga mempunyai posisi politik 

yang kuat di dalam negosiasi perubahan iklim untuk mendesakkan 

negara-negara industri bertanggung jawab terhadap kerusakan 

lingkungan, eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM.  

ASEAN justru terjebak di dalam skenario perubahan iklim yang 

dirancang oleh negara-negara industri dan lembaga keuangan 

internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia 

(WB/ADB) untuk terus menguatkan perekonomian mereka dan 

menyerahkan tanggung jawab merespon dampak perubahan iklim 

lebih kepada negara-negara berkembang melalui proyek-proyek iklim. 

Pendanaan iklim yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari 

negara-negara industri sebagai pihak yang paling berperan dalam 

mengeluarkan emisi gas rumah kaca tidak dikelola untuk kepentingan 

negara-negara berkembang. Bahkan, negara berkembang dijadikan 

arena perdagangan, investasi dan jebakan hutang iklim melalui model 

Green Economy yang diskenariokan Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

 

Lemahnya Akses Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Proses ASEAN 

Masyarakat sipil telah diakui keberadaannya di dalam Piagam ASEAN. 

Bahkan, jargon pemerintah negara-negara ASEAN mengatakan bahwa 

kebijakan dan mekanisme ASEAN berpusat pada rakyat. Tapi pada 
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kenyataannya, rakyat dijadikan sasaran pasar untuk kepentingan 

perdangangan. Yang menyedihkan, tidak ada keterlibatan rakyat yang 

penuh dan berarti dalam seluruh proses ASEAN. 

 

Tidak ada suatu mekanisme yang jelas untuk pelibatan masyarakat 

sipil di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat ASEAN. Proses 

konsolidasi masyarakat sipil belum juga menjadi bagian dari proses 

ASEAN. Negara-negara Anggota ASEAN tidak pernah secara serius 

menindaklanjuti hasil-hasil dari ACSC/APF sebelumnya. Hingga kini, 

hak-hak petani, nelayan, dan buruh migran perempuan di kawasan 

Asia Tenggara terus dilanggar dan tidak ada jaminan perlindungan 

yang dapat memastikan penghormatan, pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak perempuan. Perempuan terus menjadi pihak 

yang termarjinalisasi serta mengalami penindasan dan ketidakadilan. 

Oleh karena itu, masyarkat sipil tidak akan pernah berhenti 

mempertanyakan prinsip ASEAN yang berpusat pada kepentingan 

rakyat. 

 

Desakan Solidaritas Perempuan 

 

Atas dasar situasi tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak agar: 

1. KTT ASEAN 2011, sebagai proses pengambilan keputusan tertinggi 

di ASEAN, menghasilkan  mekanisme partisipasi dan keterlibatan 

aktif masyarakat sipil, khususnya perempuan. 

 

2. ASEAN merevisi ASEAN Economic Community Blueprint menjadi 

model pembangunan komunitas ekonomi ASEAN yang berpusat 

pada kepentingan rakyat ASEAN. 

3. ASEAN memastikan dan menjamin implementasi dari reforma 

agraria yang berkeadilan jender, mencakup pengelolaan sumber-

sumber produksi pangan serta perdagangan yang adil dan 

berpihak pada kepentingan perempuan. 
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4. ASEAN membangun instrumen tentang perubahan iklim yang 

berperspektif keadilan iklim dan keadilan jender, serta 

memastikan adanya standar perlindungan hak-hak perempuan 

dalam pendanaan, kebijakan dan proyek-proyek iklim 

5. ASEAN mendesak negara-negara industri untuk memenuhi 

tanggung jawabnya menurunkan emisi gas rumah kaca secara 

drastis serta menyediakan dukungan teknologi dan pendanaan 

bagi negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim yang inklusif, sensitif, dan responsif jender. 

6. Negara-negara anggota ASEAN segera meratifikasi konvensi PBB 

tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota 

keluarganya, serta menghapuskan kebijakan pemutusan kontrak 

dan deportasi atas dasar kehamilan dan penyakit menular, 

khususnya HIV/AIDS, dan menyediakan jaminan perlindungan 

sosial termasuk ketentuan untuk pelayanan kesehatan dan 

asuransi medis, serta mempromosikan lingkungan kerja yang 

aman bagi buruh migran dan anggota keluarganya. 

7. ASEAN segera melahirkan Instrumen ASEAN tentang Promosi dan 

Perlindungan hak-hak buruh migran pada tahun 2011 sebagai 

instrumen yang mengikat secara hukum, mencakup perlindungan 

bagi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya tanpa 

memperhatikan status hukum mereka, mampu menghapuskan 

praktik-praktik kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk 

stigmatisasi terhadap buruh migran perempuan dan anggota 

keluarganya, serta harus sentisitif jender di dalam proses dan 

praktik migrasi, termasuk mengimplementasikan rekomendasi 

umum No. 26 dari CEDAW tentang pengakuan atas buruh migran 

perempuan. 

8. ASEAN membangun instrumen untuk melindungi keragaman 

masyarakat sipil, termasuk di dalamnya kebebasan berkeyakinan 

dan keragaman budaya, serta perlindungan hak otonomi tubuh 

dan seksualitas perempuan. 
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Jakarta, 5 Mei 2011 

 

Risma Umar 

Ketua Badan Eksekutif Nasional 

Solidaritas Perempuan 

 

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan 

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh 

Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatera Selatan 

Solidaritas Perempuan Kinasih Jogjakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro, Jawa Timur 

Solidaritas Perempuan Jabodetabek, DKI Jakarta 

Solidaritas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar, Sulawesi Selatan 

Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara 

Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah 

 

 

 

Kontak Person:  

Aliza Yuliana: Aliza@solidaritasperempuan.org  

Thaufiek Zulbahary: zulbahary@solidaritasperempuan.org 
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Sumbawa Besar, 25 Nopember 2011 

Pernyataan Sikap Bersama 

Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan  

 

World Bank dan ADB Menguatkan Pemiskinan dan Kekerasan 

terhadap Perempuan: Indonesia harus keluar dari Keanggotaan 

World Bank dan ADB 

 

Indonesia telah menjadi anggota World Bank sejak tahun 1954 (dalam 

hal ini IBRD – 1954 dan IDA - 1968) dan menjadi anggota Asian 

Development Bank (ADB) sejak tahun 1966, namun pengalaman 

Indonesia sejak masuk menjadi anggota hingga kini tidak membawa 

manfaat yang banyak, bahkan merugikan bagi kepentingan bangsa 

dan negara. Keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan ADB dan 

World Bank tersebut menjadi titik awal jeratan hutang Indonesia. 

Sampai dengan December 2010, Indonesia telah menerima utang 

kumulatif ADB sebesar USD 25.6 miliar. Hal ini menyebabkan 

Indonesia menjadi negara penghutang terbesar ADB, baru kemudian 

menyusul China (sebesar USD 24.5 miliar) dan India (sebesar USD 24.2 

milliar)20. Tidak hanya di ADB, dengan saham ‘hanya’ 1%, Indonesia 

juga menjadi peminjam terbesar di World Bank. Sepanjang 2010 lalu, 

Indonesia termasuk peminjam terbesar dengan nilai utang mencapai 

USD 2,986 miliar, dibawah India, Meksiko, Afrika Selatan dan Turki21. 

 

APBN 2011 mengalokasikan pembayaran bunga utang luar negeri 

mencapai 3,3% dari total belanja negara, sedangkan subsidi pangan 

hanya 1,7% dan kewajiban pelayanan publik hanya 0,2%. Peran dan 

keterlibatan World Bank dan ADB tidak hanya pada pembiayaan 

proyek, namun juga dalam deregulasi kebijakan. ADB juga menjadi 

                                                           
20

 Annual Report ADB, volume II, Financial Statement, statistical annex 14 

http://beta.adb.org/sites/default/files/adb-ar2010-v2.pdf 
21

 http://economy.okezone.com/read/2011/06/24/20/472111/saham-indonesia-di-bank-dunia-

naik.  



 
 

261 
 

salah satu aktor dalam perubahan kebijakan di sektor air, melalui 

pinjaman bantuan teknis yang menunjang proses restrukturisasi 

sumber daya air di Indonesia. Dampaknya adalah terjadinya krisis air 

bersih di berbagai wilayah di Indonesia akibat penguasaan sumber-

sumber air oleh operator swasta untuk air perpipaan dan air minum 

dalam kemasan. Krisis air tersebut juga berdampak pada 

berkurangnya produksi pangan akibat penyedotan berlebihan pada 

sumber air yang berdampak pada sistem distribusi air untuk 

kepentingan irigasi pertanian.  

 

ADB dan World Bank juga memiliki peran besar dalam memiskinkan 

masyarakat Indonesia melalui pembiayaan perusahaan swasta 

(TNC/MNC) untuk proyek-proyek alih fungsi lahan dan eksploitasi 

sumber daya alam di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan 

dan perkebunan kelapa sawit, yang mempunyai sejarah panjang 

dalam memicu konflik lahan dan melakukan kekerasan terhadap 

masyarakat, khususnya perempuan, antara lain berupa intimidasi, 

penganiayaan, penembakan, penangkapan hingga kriminalisasi warga, 

yang berujung pada pemiskinan. Pembiayaan terhadap TNC/MNC juga 

semakin mendorong terjadinya krisis pangan akibat berkurangnya 

produksi pangan dalam negeri karena alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan tambang atau industri dan perubahan cuaca tidak 

menentu akibat perubahan iklim yang menyebabkan petani gagal 

panen.  

 

Dampak lain dari hilangnya sumber penghidupan rakyat akibat 

perampasan lahan adalah terjadinya feminisasi migrasi tenaga kerja. 

Ketika lahan sumber penghidupan masyarakat dirampas, maka 

masyarakat diharuskan untuk mencari sumber penghidupan yang lain, 

dan ketika lahan pekerjaan tidak cukup tersedia di dalam negeri maka 

masyarakat dipaksa untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hingga 

saat ini, permintaan terbesar untuk tenaga kerja Indonesia di luar 

negeri adalah di sektor pekerjaan rumah tangga dan perempuan lah 
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kemudian yang terdorong untuk bekerja di luar negeri akibat peran 

gendernya yang didekatkan pada pekerjaan rumah tangga. Bahkan 

kemudian faktor penarik dan pendorong terjadinya migrasi tenaga 

kerja menjadi salah satu proyek yang dilihat memiliki prospek yang 

menguntungkan bagi Bank. World Bank dan ADB kemudian 

melibatkan diri dalam sektor ini melalui pinjaman dana untuk proyek 

remitansi buruh migran serta melalui proyek Kredit Usaha Rakyat dan 

mikrokredit melalui PNPM yang ditujukan bagi buruh migran 

Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, untuk pembiayaan 

pemberangkatan ke luar negeri. Dorongan untuk komodifikasi buruh 

migran kemudian juga berdampak pada menguatnya pelanggaran hak 

dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan. 

 

Sejarah Kampanye Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan 

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of 

Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye 

internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, kegiatan ini 

berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari 

Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 

tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 

Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka 

menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap 

perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. 

 

25 November Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan 

terhadap Perempuan diperingati sebagai penghormatan atas 

meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) 

pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang 

dilakukan oleh kaki tangan pengusasa diktator Republik Dominika 

pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan 
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aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan 

keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran 

peguasa Republik Dominika pada waktu itu. Berkali-kali mereka 

mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir 

pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai 

ada dan diakuinya kekerasan berbasis jender. Tanggal ini 

dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk 

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam 

Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama. 

 

Berangkat dari kondisi tersebut diatas Solidaritas Perempuan 

Sumbawa dan Aliansi We Can Sumbawa melalui momentum 

Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan 

sikap : 

1. Mendesak pemerintah baik di tingkat nasional, propinsi maupun 

daerah agar mempunyai sikap tegas terhadap lembaga keuangan 

internasional, khususnya dalam menolak pinjaman dan bantuan 

dari ADB dan World Bank untuk pembiayaan penyusunan 

kebijakan dan program. 

2. Mendesak pemerintah untuk meninjau kembali semua produk 

kebijakan yang berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan 

kekerasan terhadap perempuan 

3. Mendesak para pihak untuk bersama-sama memberikan 

penyadaran kepada masyarakat tentang  proyek – proyek ADB 

dan World Bank yang berdampak pada terjadinya pemiskinan dan 

kekerasan terhadap perempuan 

4. Bersama hentikan kekerasan hari ini, Esok kita Hidup Terhormat 

Tanpa Kekerasan terhadap perempuan, 

Sumbawa Besar, 25 Nopember 2011 

 

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Aliansi We Can Sumbawa 
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Jakarta, 29 November 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 

Aksi Perempuan Memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan 

 

World Bank dan ADB Memperkuat Pemiskinan dan Kekerasan 

terhadap Perempuan: 

Indonesia Keluar dari World Bank dan ADB 

 

Indonesia telah menjadi anggota World Bank selama 57 tahun dan 

menjadi anggota Asian Development Bank (ADB) selama 45 tahun, 

namun pengalaman menunjukkan bahwa keanggotaan tersebut 

merugikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam rangkaian 16 

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Solidaritas Perempuan 

menggelar aksi secara nasional di Jakarta dan beberapa wilayah 

lainnya, seperti Kendari, Aceh, Makassar, Sumbawa, Yogyakarta. Aksi 

Nasional ini adalah sebagai wujud protes dan desakan terhadap 

Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil sikap tegas keluar dari 

keanggotaan World Bank dan ADB.  

 

Alasan desakan Solidaritas Perempuan adalah karena keterlibatan 

Indonesia dalam keanggotaan World Bank dan ADB tersebut menjadi 

titik bermulanya jeratan hutang Indonesia. Sepanjang 2010 lalu, 

Indonesia termasuk peminjam terbesar World Bank dengan nilai 

utang mencapai USD 2,986 milyar. Sedangkan, sampai dengan 

December 2010, Indonesia telah menerima utang kumulatif ADB 

sebesar USD 25.6 milyar dan menjadi negara penghutang terbesar 

ADB. Sedangkan, pembayaran cicilan pokok utang dan bunganya 

dialokasikan dari dana APBN, yang jelas mengurangi anggaran untuk 

kesejahteraan rakyat, baik melalui subsidi maupun pelayanan dasar. 

 

Menurut Risma Umar, Ketua Solidaritas Perempuan “Utang Indonesia 

terus meningkat, padahal jumlah dana yang diterima Indonesia dari 
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lembaga keuangan internasional tersebut ternyata tidak berbanding 

lurus dengan kesejahteraan rakyat, bahkan sebaliknya, kehidupan 

masyarakat di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan.” 

Kesimpulan serupa juga pernah disampaikan oleh the 2000 bipartisan 

Congressional International Financial Advisory Commission (the 

Meltzer Commission) yang menyatakan bahwa terkait keberlanjutan 

proyek, paling sedikit 70% proyek ADB di Indonesia, tidak 

menghasilkan keuntungan ekonomi atau sosial jangka panjang, dan 

malah membawa bencana kepada Indonesia yang memang sudah 

sangat terbebani utang. 

 

Atas nama pembangunan, Indonesia terus didorong untuk 

meningkatkan utang melalui pinjaman-pinjaman yang disediakan 

untuk proyek-proyek pembangunan dan bantuan teknis untuk 

deregulasi kebijakan demi mendorong investasi asing yang justru 

semakin meminggirkan peran masyarakat dalam pembangunan. 

“Tidak sedikit peran dan keterlibatan World Bank dan ADB dalam 

memperkuat pemiskinan melalui kebijakan privatisasi, liberalisasi dan 

deregulasi kebijakan, antara lain kebijakan terkait penanaman modal 

dan kebijakan terkait hak-hak dasar seperti kebijakan pengelolaan 

sumber daya air dan kebijakan pertanahan seperti RUU Pengadaan 

Tanah untuk Pembangunan, bahkan termasuk kebijakan dalam hal 

ketenagakerjaan.” Lanjut Risma. 

 

Sebagai contoh dari kegagalan Bank dalam mendukung pembangunan 

di Indonesia adalah gagalnya privatisasi air Jakarta, di mana World 

Bank berperan dalam pendanaan untuk restrukturisasi kebijakan di 

sektor air melalui program WATSAL, sedangkan ADB berperan dalam 

memberikan bantuan teknis untuk reformasi kebijakan PAM dan juga 

dalam memberikan utang kepada Palyja, sebagai salah satu operator 

air swasta yang mengelola PAM di Jakarta. Kegagalan pengelolaan air 

Jakarta oleh operator swasta secara jelas ditunjukkan dengan tidak 

tercapainya target kualitas air minum, cakupan pelanggan air, dan 
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berujung pada krisis air bersih yang secara lansung memberikan 

dampak kepada perempuan, khususnya kesehatan reproduksi dan 

meningkatkan multi-beban perempuan.   

 

World Bank dan ADB juga terlibat dalam memperkuat pemiskinan dan 

kekerasan terhadap perempuan melalui pembiayaan perusahaan-

perusahaan swasta (TNC/MNC) yang memiliki sejarah panjang dalam 

mengkonversi lahan produktif, memicu konflik lahan, melakukan 

penggusuran dan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya 

perempuan, antara lain dengan intimidasi, penganiayaan, 

penembakan, penangkapan hingga kriminalisasi warga. Tidak cukup 

dengan pembiayaan perusahaan yang berkontribusi pada terjadinya 

pemanasan global dan perubahan iklim, World Bank dan ADB pun 

mendanai proyek-proyek iklim di hutan konservasi yang justru 

berpotensi menggusur komunitas masyarakat adat dan hingga kini 

belum memiliki standar perlindungan bagi perempuan. 

 

Pembiayaan ADB dan WB terhadap TNC/MNC juga semakin 

mendorong terjadinya krisis pangan akibat berkurangnya produksi 

pangan dalam negeri karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan 

tambang atau industri dan perubahan cuaca tidak menentu akibat 

perubahan iklim yang menyebabkan petani gagal panen. World Bank 

terlibat dalam pembiayaan program food estate, berupa pembukaan 

lahan pertanian oleh swasta, yang berdampak pada semakin 

terpinggirkannya petani lokal hingga menjadi buruh akibat 

ketidakmampuan bersaing dengan harga produksi perusahaan besar.  

 

Selain itu World Bank juga terlibat dalam pembiayaan 14 

multinational corporation di bidang pangan dan pertanian yang juga 

mengakibatkan masyarakat petani terpinggirkan. Peran ADB dalam isu 

pangan adalah memberikan bantuan teknis bagi Pemerintah 

Indonesia dalam menghadapi krisis pangan, yang menghasilkan 

kebijakan pemerintah untuk antara lain, dengan mengurangi pajak 
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pangan, menambah cadangan pangan, termasuk impor pangan, dan 

melakukan kontrol harga pangan dan subsidi bagi konsumen. Selain 

itu juga membatasi ekport dan memberikan jarring pengaman social 

seperti bantuan tunai langsung/BLT (cash transfer). Hal ini jelas 

mengakibatkan masyarakat, khususnya petani perempuan, kehilangan 

kedaulatannya atas pangan dan produksi pangannya. 

 

Selain dalam pengambilalihan peran perempuan dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber-sumber produksi pangan, World Bank 

dan ADB pun terlibat dalam mendorong terjadinya komodifikasi buruh 

migran perempuan melalui pinjaman dana untuk proyek remitansi 

dan mikrokredit yang ditujukan bagi buruh migran Indonesia, yang 

mayoritas adalah perempuan, untuk pembiayaan pemberangkatan ke 

luar negeri. Padahal salah satu pendorong dari berangkatnya 

perempuan untuk bekerja ke luar negeri adalah akibat dari hilangnya 

sumber-sumber kehidupan di dalam negeri. 

 

Tidak cukup di berbagai isu sektoral, Bank juga melibatkan diri dalam 

mengatur peran gender dan seksualitas perempuan. Lembaga 

Keuangan Internasional merupakan aktor kepentingan di balik 

skenario besar maraknya radikalisasi agama, termasuk di Indonesia, 

melalui antara lain pengembangan madrasah yang berdampak pada 

menguatnya fundamentalisme agama di Indonesia. Hal ini 

menyebabkan semakin terbatasnya akses dan kontrol perempuan 

untuk informasi dan pengambilan keputusan, serta menguatkan 

kontrol pada tubuh perempuan dan mengatur peran gender 

perempuan untuk selalu berada dalam lingkup domestik yang 

menyebabkan rantai kekerasan terhadap perempuan terus berulang. 

 

Beragam konteks situasi tersebut di atas dialami oleh perempuan dari 

berbagai komunitas dan wilayah, di segala ranah, baik perempuan 

petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan miskin 

kota, maupun perempuan di ranah lainnya. Dalam hal ini, perempuan 
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merasakan dampak yang berbeda dengan laki-laki akibat peran 

gendernya dan konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan 

perempuan sebagai warga kelas dua. World Bank dan ADB semakin 

melanggengkan, meningkatkan, bahkan menciptakan ketidakadilan 

bagi perempuan seperti kekerasan, multi-beban, diskriminasi dan 

marjinalisasi perempuan . “Kami menyuarakan kepada pemerintah 

Indonesia untuk belajar dari fakta dan pengalaman bahwa segala 

bantuan dan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional justru 

berujung pada pemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh 

karenanya, Indonesia harus segera keluar dari World Bank dan ADB” 

Tegas Risma. 

 

 

Kontak Person: 

Wardarina: wardarina@solidaritasperempuan.org 

Aliza Yuliana: aliza@solidaritasperempuan.org 
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Maros, 7 Desember 2011 

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar 

 

 

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Karena Utang (ADB/World Bank) Perempuan Menjadi Korban 

Program ADB dan World Bank menjadikan proses pemiskinan bagi 

perempuan 

 

Sulawesi Selatan adalah satu provinsi yang termasuk dalam 

kesepakatan pengembangan proyek ADB untuk Madrasah Education 

Developmen Project, proyek ini disepakati pada tangga 15 Maret 2007 

dengan nilai pinjaman sebesar USD 50.000.000 untuk 500 madrasah di 

3 Provinsi di Indonesia. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh ADB 

untuk menerapkan proyek tersebut adalah pentingnya pendidikan 

sebagai Hak Asasi Manusia dan menjadi instrumen untuk mencapai 

kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. ADB juga menilai 

bahwa Pendidikan tidak diskriminatif bermanfaat bagi perempuan 

dan laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara 

keduanya.  

 

Untuk itu perempuan harus memiliki akses adil terhadap kesempatan 

dan fasilitas pendidikan, namun pada kenyataannya siswa khususnya 

perempuan masih pada posisi yang tidak setara. Hal ini dibuktikan 

pada praktek pendidikan madrasah yang masih berdasar pada aliran 

ketokohan dan sistem pengajaran patriarkis yang diterima secara 

dogmatis sehingga meminimalisir ruang dialog antara guru dengan 

murid, apalagi terhadap perempuan dan termasuk juga dalam 

pengambilan keputusan, perempuan masih terbatas. Artinya apa 

yang menjadi alasan ADB untuk penerapan proyek MEDP di Sulawesi 

Selatan khususnya di kabupaten Maros sangat tidak sesuai karena 

Perempuan masih tersubordinasi dan terdiskriminasi sehingga 
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perempuan masih termarginalkan dan secara tidak langsung terjadi 

proses pemiskinan terhadap perempuan. 

 

Selain program/proyek MEDP, kabupaten Maros juga adalah salah 

satu daerah di Sulawesi Selatan yang mendapatkan dana World Bank 

yakni program PNPM Mandiri. Kabupaten Maros menjadi wilayah 

percontohan diseluruh wilayah pengembangan PNPM di Indonesia 

dan mendapatkan penghargaan nasional “Anugrah Sikompak” tahun 

2010. Khusus untuk program simpan pinjam yang ditekankan pada 

akses perkreditan yang ”pro poor” namun pada kenyataannya masih 

banyak masyarakat yang tidak mampu yang tidak mendapatkan akses.  

 

Sama halnya dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), 

masih banyak terdapat perempuan “tidak mampu” yang tidak 

mendapatkan kesempatan karena hanya dapat diakses oleh kelompok 

masyarakat tertentu, misalnya perempuan yang dekat dengan 

pemerintahan desa. Sehingga akses terhadap program baik program 

simpan pinjam maupun peningkatan kapasitas perempuan pada 

umumnya hanya dapat dijangkau oleh perempuan kelas menengah 

dan dekat dengan pemerintahan. Perempuan marginal tidak dapat 

mengakses program-program tersebut. Artinya secara tidak langsung 

terjadi pembodohan yang pada akhirnya juga mengarah pada 

pemiskinan terhadap perempuan. 

 

Sehingga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menyimpulkan 

bahwa program-program tersebut baik yang didanai oleh ADB 

maupun yang didanai oleh Wolrd Bank adalah semata-mata 

mengalihkan perhatian dan tidak memberikan peningkatan kapasitas 

tetapi menjadikan ketergantungan dan pada akhirnya perempuan 

menjadi korban serta mengarah pada proses pemiskinan 

perempuan. Oleh karena itu, dalam Rangka kampanye 16 Hari Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan, maka Solidaritas Perempuan Anging 

Mammiri Makassar menyatakan : 
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- Hentikan kekerasan terhadap perempuan dengan menolak 

Program ADB dan World Bank yang mendiskriminasikan 

perempuan dan mengarah pada proses pemiskinan  

perempuan. 

- Mendesak Pemerintah kabupaten Maros untuk meninjau ulang 

program yang didanai oleh ADB dan World Bank. 

- Mendesak pemerintah kabupaten Maros untuk tidak lagi 

melanjutkan  Program yang didanai oleh ADB dan World Bank. 

 

Demikian Pernyataan Sikap kami dalam Rangka Kampanye 16 hari anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan. 

 

 

Maros, 7 Desember 2011 

 

Rosmiati Sain 

Ketua Badan Eksekutif 

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar. 
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