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Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi feminis
yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang
demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan
anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana
keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan
politik secara adil.
Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender,
Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu, yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan
Pangan, (3) Migrasi, Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan
organisasi yang berbasiskan keanggotaan individu, dengan anggota hingga 2012 berjumlah 774
orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar di 10 Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng
Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar,
SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP Sintuwu Raya Poso
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KATA PENGANTAR
Dukungan publik merupakan salah satu komponen yang mendukung kerja-kerja Solidaritas
Perempuan (SP). Dari tahun ke tahun, berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik terus
dilakukan oleh SP. Salah satunya melalui produksi dan distribusi siaran pers, pernyataan sikap yang
disampaikan kepada Pemerintah dan pihak-pihak lainnya melalui media-media, baik cetak, online
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 serta
melakukan tindakan nyatadalam mendukung upaya pencapaian perlindungan dan pemenuhan hak-hak
perempuan.
Kumpulan Penyataan Sikap Solidaritas Perempuan tahun 2012-2015 ini, dimaksudkan untuk
menyajikan rekaman pernyataan sikap dan siaran pers 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 tahun diproduksi dan program sesuai dengan Mandat
Kongres VI Solidaritas Perempuan. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca bisa melihat rekam jejak, dan
alur gerakan SP melalui pernyataan-pernyataan sikap yang termuat di dalamnya.
Kami berharap melalui Kumpulan Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan 2012-2015 bisa
menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama untuk memperkuat dan memperluas gerakan SP ke
depan.

Jakarta, 10 Mei 2015

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

“GADIS Menggugat SBY-Boediono:
MAKSI Kekerasan dan Pemiskinan Perempuan,MINI Tanggung Jawab dan Perlindungan.”
Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women) melalui UU No.7 Tahun 1984, sayangnya kebijakan ini tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya oleh
pemerintah sebagai tanggung jawab konstitusi dalam menjamin perlindungan, penghormatan dan penghargaan hak
asasi perempuan.Faktanya sampai saat ini hak asasi perempuan di berbagai sektor dan situasi masih diabaikan dan
dilanggar oleh negara, baik hak dalam pengelolaan sumber daya alam, hak atas pengelolaan sumber daya pangan,
perlindungan hak buruh migran perempuan, dan hak atas otonomi tubuh perempuan.
Negara secara terang-terangan menjadi bagian dari skenario ekonomi politik global, menguatkan sistem sosial
yang patriarki, untuk kepentingan pembangunan (mal-development) yang berorientasi pasar, dan dengan sengaja
mengabaikan kepentingan dan perlindungan hak asasi perempuan. Penghancuran sistem sosial rakyat, dan
menciptakan ketergantungan utang luar negeri dan investasi, yang justru menguntungkan perusahaan multi-nasional
dan transnasional, serta lembaga keuangan internasional, seperti World Bank, Bank Pembangunan Asia, dan
sebagainya, serta mempercepat laju perubahan iklim dan memperparah ketidakadilan terhadap perempuan.
Penghancuran sumber kehidupan perempuan semakin meningkat dengan adanya berbagai kebijakan, seperti UU
Minerba, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan UU No.2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, termasuk kebijakan dan program perubahan iklim.Kebijakan
pembangunan SBY-Boediono terus menerus mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam, menghilangkan
akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan memutus mata rantai sumber daya pangan.
Kondisi ini mengakibatkan penghancuran sumber-sumber kehidupan perempuan akibat ber-bagai aktivitas
pertambangan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, reklamasi pesisir, privatisasi air, dan pembangunan infrastruktur,
yang memperkuat konflik warga dan perusahaan, berdampak pada penggusuran, pengambilalihan lahan, intimidasi,
pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer/keamanan, berujung pada
kriminalisasi perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan.[1] Pada akhirnya situasi tersebut semakin menguatkan ketidakadilan gender, penindasan dan memperparah pemiskinan perempuan di berbagai sektor dan situasi.
Sementara, ancaman terhadap pelanggaran hak perempuan petani, juga terlihat dalam program maupun
kebijakan negara, salah satunya UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.UU tersebut masih diskriminatif dan belum
memberikan perlindungan khusus bagi perempuan. Padahal selama ini, banyak korban kelaparan, gizi buruk, dan mati
kelaparan dialami oleh kelompok-kelompok tersebut.Kebijakan ini, justru semakin menguatkan peran-peran industri di
sektor pangan, dan meminggirkan akses perempuan dalam mengolah pangan lokal.Tidak hanya per-masalahan
kebijakan, mekanisasi pertanian dan impor pangan semakin mendorong pangan instan serta industrialisasi produksi
pangan skala besar yang berdampak pada maraknya alih fungsi lahan.Mekanisme tersebut memperkuat peminggiran
perempuan petani dalam peran-perannya mengakses sumber pangan.
Hilangnya sumber-sumber kehidupan dan perekonomian perempuan akibat dikuasai oleh perusahaan,
mendorong perempuan bekerja menjadi buruh migran.Hal ini, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadikan buruh
migran perempuan sebagai komoditas yang menguntungkan bagi negara.Namun, kesempatan tersebut dibatasi oleh
pemerintah, salah satunya dengan munculnya roadmap pemerintah untuk menghentikan penempatan pekerja rumah
tangga (PRT) Migran, akibat meningkatnya jumlah kekerasan yang dialami oleh PRT migran.Penyiksaan, pemerkosaan,
pelecehan seksual, tidak dibayar gaji, bahkan ancaman hukuman gantung/mati kerap dialami buruh migran
perempuan.Pada tahun 2010 saja tercatat 4532 kasus kekerasan terhadap BMI (Kemlu, 2010), sementara tercatat 6.266
kasus kekerasan seksual selama 1998-2010 (Komnas Perempuan, 2010).
Pembatasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan pengabaian hak atas pekerjaan oleh negara terhadap
warganya.Padahal, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak terhadap buruh
migran perempuan, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap BMP, khususnya PRT Migran.Pengontrolan dan
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pembatasan ruang gerak perempuan diranah publik telah terjadi sejak lahir, melalui sunat perempuan yang kemudian
dilegalkan oleh pemerintah melalui regulasi.Padahal berbagai kajian telah membuktikan bahwa praktik sunat
perempuan tidak memberikan manfaat kesehatan dan sosial apapun bagi perempuan, sebaliknya, praktik ini memberi
dampak negatif pada kehidupan seksual perempuan di masa dewasa.
Kontrol negara terhadap tubuh perempuan semakin menguat dengan perda-perda yang diskriminatif terhadap
perempuan. Per 2011 telah terdapat 207 perda-perda diskriminatif,[2] telah mengancam ruang gerak dan kontrol tubuh
perempuan, serta mengintimidasi perempuan. Perempuan tidak memiliki otoritas atas tubuhnya maupun kesempatan
untuk menjadi warga negara yang merdeka dan bebas dari kontrol atas tubuhnya. Perda tersebut juga menjadi alat bagi
kelompok-kelompok radikal untuk mengintimidasi perempuan dan kelompok minoritas lainnya, serta melakukan
tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas.Ironisnya, adanya perda tersebut, tidak membuat
angka kekerasan terhadap perempuan menurun, justru sebalik. Polda Metro Jaya mencatat kasus perkosaan di ruangruang publik melonjak hingga 13,3 persen. Jumlah kasus pemerkosaan mengalami peningkatan dari 60 kasus selama
2010 menjadi 68 kasus sepanjang 2011 serta 6 kasus perkosaan yang terjadi di sepanjang 2012.Hal ini memperlihatkan
kelalaian negara untuk melindungi dan menjamin keamanan perempuan.
Berbagai situasi tersebut telah mempertegas peran negara dalam menguatkan ketidakadilan gender. Negara
secara sadar dan sistematis telah melakukan pengabaian terhadap hak-hak perempuan, bahkan tidak ada pengakuan,
penghormatan, dan perlindungan hak-hak perempuan, terlebih lagi dengan kebijakan kenaikan. Bahan Bakar Minyak
(BBM), yang semakin menyulitkan situasi perempuan.Pada peringatan Hari Perempuan Sedunia, GADIS (Gerakan Anti
Diskriminasi Terhadap Perempuan) kembali menggugat tanggung jawab SBY-Boediono atas maksimalnya kekerasan
dan pemiskinan perempuan yang dibiarkan dan dilakukan oleh negara dan minimnya tanggung jawab dan perlindungan
negara terhadap hak asasi perempuan, dengan berbagai tindakan nyata yaitu :
1. Mencabut kebijakan larangan penempatan PRT Migran, dan memastikan jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak buruh migran perempuan melalui ratifikasi Konvensi Migran 1990 mengenai Hak-Hak
Seluruh Buruh Migran dan anggota Keluarganya dan Revisi UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan
dan Perlindungan TKI di Luar Negeri berdasarkan Konvensi Migran 1990 dan CEDAW.
2. Mendesak negara menyelesaikan konflik perampasan tanah rakyat akibat pertambangan, perkebunan
kelapa sawit serta pembangunan infrastruktur; serta kasus-kasus kriminalisasi perempuan, termasuk
perempuan pejuang HAM.
3. Mencabut kebijakan UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang
meningkatkan eksploitasi sumberdaya alam, pengrusakan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan
perempuan, dan memperluas industrialisasi produksi pangan skala besar.
4. Mendesak negara untuk segera membangun mekanisme standar perlindungan perempuan yang menjadi
acuan dalam kebijakan dan proyek iklim.
5. Mendesak negara melakukan langkah konkrit atas krisis pangan dan pelanggaran hak atas pangan dan
mengembalikan kedaulatan rakyat dengan merevisi UU Pangan No. 7 Tahun 1996 untuk memastikan
perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak Perempuan atas pangan. Memperbaiki
sistem produksi pangan dalam negeri dengan melakukan pembaharuan agraria sehingga rakyat baik lakilaki maupun perempuan mampu memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi pangannya sendiri dan
tidak tergantung pada pangan impor.
6. Menindaktegas pelaku kekerasan atas nama agama yang mendiskriminasikan dan mengkriminalisasikan
perempuan.
7. Mencabut serta berhenti memproduksi peraturan diskriminatif terhadap Perempuan, yang melanggar
Konstitusi Negara, yaitu 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.
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Jakarta, 8 Maret 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Puspa Dewy (085260241597)
Thaufiek Zulbahary (08121934205)
Tini Sastra (081386746494)
Andy Cipta (085693006315)

[1] Tahun 2010, terjadi 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan sengketamencapai 535,197 hadan melibatkan
517,159 KK (Data KPA, 2012)
[2] Data Komnas Perempuan, 2011
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Jakarta, 19 Maret 2012

Departemen Kehutanan Membatasi Akses Publik Indonesia
Terhadap Dokumen Draft Forest Invesment Program (FIP)
Departemen Kehutanan pada tanggal 2 Maret 2012 mengundang publik untuk memberikan masukan terhadap
draft Rencana Investasi Kehutanan (Forest Investment Program/FIP). FIP merupakan salah satu dari tiga program
sasaran Dana Iklim Strategis yang dibentuk di bawah Dana Investasi Iklim, yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan
dengan dana dari Bank Dunia, Asian Development Bank dan International Finance Corporation (IFC), yang bertujuan
mendukung proyek-proyek REDD di Indonesia.
Solidaritas Perempuan mempertanyakan keseriusan Tim Gabungan FIP ini (Departemen Kehutanan, Bank Dunia,
ADB, IFC) dalam mengundang masukan publik. Sebab, dokumen draft FIP yang disediakan di situs Dephut (bisa dilihat
di: http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8365 ) hanyalah versi Bahasa Inggris. “Penyediaan dokumen dalam
bahasa Inggris ini menutup akses publik Indonesia dan membatasi keterlibatan mereka terutama yang daerahnya
menjadi wilayah proyek FIP untuk memahami dan memberikan komentar terhadap dokumen tersebut” ujar Puspa
Dewy, Koordinator Program Solidaritas Perempuan.
Dephut hanya menyediakan dokumen ringkasan eksekutif FIP dalam Bahasa Indonesia. Dokumen ini sangatlah
tidak memadai untuk menjelaskan perencanaan Investasi Kehutanan secara komprehensif dan detail yang memberikan
dampak cukup penting terhadap kehidupan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. Draft FIP mengandung
banyak istilahyang multitafsir yang bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda apabila diterjemahkan kedalam
Bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam ringkasan eksekutif diterjemahkan tidak tepat, menyesatkan, serta
menimbulkan interpretasi yang melemahkan.
Solidaritas Perempuan mengirim surat ke Tim Gabungan FIP untuk menyediakan dokumen draft FIP dalam
Bahasa Indonesia pada tanggal 13 Maret lalu. Tidak ada respon dari Tim Gabungan FIP terhadap tuntutan Solidaritas
Perempuan sampai saat ini; demikian juga tidak ada draft FIP Bahasa Indonesia yang disediakan dalam situs Dephut. Ini
jelas memperlihatkan bahwa undangan bagi publik Indonesia oleh Tim Gabungan FIP untuk memberikan komentar
selain hanyalah basa basi saja demi laporan ke donor bahwa konsultasi publik telah dilakukan, juga lebih dari itu: tidak
meghargai kepentingan publik Indonesia terutama masyarakat di wilayah proyek FIP yang bahasanya adalah Bahasa
Indonesia, bukan Bahasa Inggris.
Kontak Person:
AlizaYuliana: aliza@solidaritasperempuan.org
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"Perempuan Tolak Penaikan Harga BBM:
SBY-Boediono Gagal Mensejahterakan Perempuan"
Rencana kebijakan penaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah Indonesia, mendapat kecaman
dari berbagai kalangan, termasuk dari kelompok perempuan. Pasalnya, penaikan harga BBM tersebut akan semakin
memperparah pemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar
global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional.Ini terlihat dengan dalih kondisi harga minyak dipasar dunia
yang naik dan menyelamatkan APBN, menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah mengurangi subsidi
BBM bagi rakyat. Padahal berbagai sumber telah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mendapatkan
surplus/sisa dana di sektor migas.
Indonesia merupakan negara yang kaya hasil buminya, termasuk minyak dan gas.Namun sayangnya, hasil bumi
tersebut tidak diolah dengan maksimal oleh Negara bagi kepentingan rakyatnya. Dari data BP Migas menga-takan
bahwa, Indonesia memiliki 5 (lima) perusahaan migas besar, empat diantaranya dikuasai oleh perusahaan asing, yaitu PT
Chevron Pacific Indonesia (Amerika Serikat), PT Total Indonesia E&P (Prancis), PT CoconoPhilips (Amerika Serikat), dan
perusahaan asal China, CNOOC, SES. Ini menunjukkan bahwa selama ini, hasil bumi migas di Indonesia tidak dikelola dan
dinikmati oleh rakyat Indonesia, justru sebaliknya, negara-negara maju lah yang kemudian mengambil keuntungan atas
pengerukan sumber daya alam kita.Padahal UUD 45 pasal 33 ayat 3 telah dikatakan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat”.Namun, faktanya kekayaan alam Indonesia tidak dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat,
tetapi untuk kepentingan pasar global.Ini menunjuk-kan bahwa Negara telah merampas hak rakyat untuk mendapatkan
kehidupan yang makmur dan sejahtera.
Berdasarkan data SUSENAS 2010, dikatakan bahwa pengguna BBM bersubsidi terdiri dari 2 % orang kaya, 6%
kelompok Menengah keatas, 27 % kelompok Menengah dan 65 % Menengah ke bawah dan Miskin. Pengurangan subsidi
BBM tersebut tentu saja akan sangat berdampak bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Kebijakan penaikan BBM
tersebut, juga dinilai sangat diskriminatif serta menghilangkan hak-hak rakyat, terutama bagi petani, nelayan,
perempuan, maupun buruh. Kebijakan ini, tidak melindungi hak rakyat, apalagi hak perempuan, justru sebaliknya dinilai
akan semakin menguntungkan para investor migas.
Penaikan harga BBM tersebut tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan perempuan, karena penaikan harga
BBM, pasti akan diikuti oleh berbagai kenaikan harga lainnya, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder,
seperti bahan pangan. Berkurangnya subsidi BBM ini, sangat membebani perempuan, karena peran gender yang masih
melekatkan perempuan dalam mengurusi rumah tangga termasuk keuangan keluarga. Ini akan semakin meningkatkan
ketidakadilan dan beban perempuan dalam mengurusi kebutuhan rumah tangganya. Namun, situasi perempuan
tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan, termasuk kebijakan
menaikan BBM.
Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan melihat kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, rezim SBY-Boediono
telah gagal mensejahterakan rakyat, dan semakin memperkuat ketidakadilan perempuan. Solidaritas Perempuan
dengan tegas mengatakan Menolak Atas Penaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan menyampaikan desak politik
kepada pemerintah SBY-Boediono untuk segera mengambil langkah yaitu:
1. Segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena jelas akan semakin
memiskinkan nelayan, petani, perempuan, maupun buruh, serta menguatkan ketidakadilan gender.
2. Mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan
dan merampas hak-hak rakyat, termasuk hak-hak perempuan, seperti tidak menambah utang negara.
3. Mengubah cara pandang dalam mengelola sistem migas, dengan bertumpu pada kedaulatan negara,
mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan perempuan.
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Jika desakan ini tidak diindahkan oleh negara, maka Solidaritas Perempuan menyerukan kepada seluruh perempuan di
Indonesia untuk meminta rezim SBY-Boediono mempertanggunggugatkan atas dampak yang dialami perempuan
akibat kebijakan yang dihasilkannya.
Jakarta, 29 Maret 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
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RUU Pangan Masih DiskriminatifTerhadap Hak Perempuan atas Pangan
Pembahasan RUU Pangan saat ini telah masuk pada sidang paripurna Komisi IV DPR-RI.Pengesahan RUU Pangan
tahun 2012 menjadi ambisi Komisi IV untuk secepatnya menjadi undang-undang. Draft naskah akademik yang
dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2009, masih jauh dari keperpihakan terhadap kepentingan masyarakat sipil,
terutama perempuan karena sama sekali tidak memasukkan keadilan gender sebagai salah satu asas dalam RUU Pangan
tersebut. Solidaritas Perempuan bersama dengan jaringan masyarakat sipil lainnya terus mendesakkan prinsip-prinsip
kedaulatan pangan didalam RUU Pangan ini.Desakan tersebut berhasil merubah konsep ketahanan pangan menjadi
kedaulatan pangan.Walaupun telah menekankan pada konsep kedaulatan pangan, namun Solidaritas Perempuan (SP)
melihat prinsip kedaulatan pangan belum tercermin secara menyeluruh didalam RUU Pangan.
Pada 28 Maret 2012 kemarin, Solidaritas Perempuan bersama jaringan organisasi perempuan, baik yang
dinasional maupun di daerah (Palembang, Jakarta, Mataram dan Makassar) kembali melakukan Dialog Stakeholder di
Gedung Nusantara II kerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen-RI, dengan mengundang Komisi IV yang diwakili
Fraksi PDI-P (Bpk. Honing Sanjaya) dan Fraksi Gerindra (Bpk. Agung Jelantik, diwakili staf ahli) untuk menyampaikan
pandangan mereka terhadap RUU Pangan yang berkeadilan gender. Selain itu juga terdapat pandangan dari Ibu Tety
Kadi Buwono mewakili Kaukus Perempuan Parlemen, yang juga merupakan perwakilan panja RUU Pangan tersebut.
Dalam pandangan ibu Tety, mengatakan “RUU Pangan masih sangat liberal, karena membuka peluang bagi
import pangan”.Hal ini diperkuat dengan situasi yang ada di daerah yang mengatakan banyaknya pangan impor semakin
meminggirkan produksi rakyat skala kecil.“Terlebih lagi dengan tidak adanya pasal yang melindungi industri pangan
olahan rumah tangga” Ujar Lia-Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Mataram.Jaminan perlindungan juga tidak
diberikan pada industri kecil, justru berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap industri kecil melalui pasal labelisasi dan
standarisasi. Namun, Pak Honing menegaskan bahwa pasal ini dijamin tidak akan menjerat pengusaha kecil. “Jaminan ini
harus tertuang secara eksplisit didalam RUU Pangan ini, sehingga kekhawatiran tersebut tidak terjadi”, Ujar Puspa Dewy,
Koordinator Program Solidaritas Perempuan.
Persoalan lain mengenai belum adanya pengakuan terhadap kearifan lokal perempuan dalam penguasaan dan
pengelolaan sumber pangan, berdampak pada peminggiran akses dan kontrol perempuan dalam proses produksi,
distribusi dan konsumsi pangan sebagai sumber penghidupan perempuan, salah satunya melalui rekayasa genetika.
Nelly dari SP Makassar mengatakan “Rekayasa genetika telah menghilangkan peran-peran perempuan dalam
pengolahan benih, sehingga pasal 69 tentang rekayasa genetika harus dipertimbangkan kembali”.Hal ini disambut baik
oleh tenaga ahli yang mengatakan “penting adanya pasal perlindungan benih-benih lokal, sehingga benih lokal tidak
hilang”.
Persoalan pangan di Indonesia sangat lah kompleks, mulai permasalahan akses pangan, spekulan yang
mempermainkan harga pangan, hingga juga peran-peran pasar global yang mempengaruhi produksi, konsumsi, dan
distribusi pangan di Indonesia, misalnya dapat dilihat dari harga pangan.Situasi ini diakibatkan dari adanya perjanjian
perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Indonesia bisa mencapai 90% total produksi pangan
dan dinyatakan swasembada, 10% menjadi porsi untuk kepentingan masuknya impor panganSituasi ini akan memberi
dampak terhadap perempuan yang selama ini berperan atas pengelolaan pangan keluarga.
Namun situasi ini belum dilihat sebagai suatu hal yang penting diselesaikan.“Oleh karena itu penting untuk diakui,
dilindungi dan dipenuhi hak-hak perempuan atas pengelolaan pangan, salah satunya dengan menempatkan asas
keadilan gender dalam RUU Pangan ini” Wahida Rustam (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan)
menambahkan.
Dialog tersebut juga menyampaikan desakan dari gerakan perempuan dalam memastikan RUU Pangan tersebut
memiliki perspektif keadilan gender. Yaitu (a) 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
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yuridis UU Pangan, (b) RUU Pangan harus menjamin adanya kepastian hukum atas sumber-sumber pangan lokal
melindungi usaha-usaha produktif rumah tangga , (c) RUU Pangan menjamin adanya sanksi pidana bagi pelaku
penimbun/spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya
melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan, (d) Mengubah definisi produsen
pangan dengan memasukan perempuan sebagai entitas produsen pangan baik di petani maupun nelayan, (e) RUU
Pangan harus menjamin adanya keterwakilan perempuan dalam Komisi Nasional Pangan dan memperhatikan
kelembagaan perempuan yang ada di komunitas. Ini menjadi penting, agar kelembagaan ini dapat menjawab kebutuhan
komunitas, khususnya perempuan terhadap hak atas pangannya.
Komisi IV DPR-RI juga berjanji akan membuka ruang kepada gerakan perempuan untuk memberikan masukannya
terhadap RUU Pangan ini.
Kontak Person: Ade Herlina (081310088232) adeherlina@solidaritasperempuan.org
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Ratifikasi Konvensi Migran 1990: Langkah Awal Perlindungan Buruh Migran Perempuan
(Refleksi 20 Tahun Perjuangan Panjang PerempuanMendesak Pemerintah Meratifikasi Konvensi Migran)
Pendahuluan
Sejak tahun 1993, Solidaritas Perempuan (SP) secara konsisten berjuang untuk Perlindungan Buruh Migran
Perempuan dan keluarganya. Berbagai strategi telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, ataupun bersama-sama
dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, untuk mendorong dan mendesak Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990
tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990).
Hampir 20 tahun, Solidaritas Perempuan melakukan upaya berbagai strategi yang mensinergiskan beberapa
pendekatan dalam mendapatkan informasi dan data-data situasi Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya.Upaya
tersebut dilakukan melalui penanganan kasus BMP dan keluarganya, pengorganisasian dalam membangun kesadaran
kritis BMP dan keluarganya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka serta melakukan advokasi dan
kampanye sebagai gerakan yang konprehensif dalam mendorong Ratifikasi Konvensi Migran 1990.Data kekerasan
danpelanggaran hak Buruh Migran yang dimiliki Solidaritas Perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Sepanjang
tahun 2005 hingga tahun 2009, Solidaritas Perempuan menangani 366 kasus kekerasan danpelanggaran hak Buruh
Migran Perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

Pada tahun 2011, Kasus trafficking, penganiayaan, hilang kontrak, kriminalisasi, meninggal dunia, dan ancaman
hukuman mati yang dialami oleh BMP perempuan semakin meningkat. Dari 21(dua puluh satu)jenis kasus, dari 59 kasus
buruh migran perempuan yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Sementara data dari Kementerian Luar Negeri
mencatat, bahwa sepanjang tahun 2010 saja, terdapat 4.532 kasus kekerasan, dengan angka tertinggi terjadi di Malaysia.
Catatan International Organization of Migration (IOM), mencatat sepanjang 2005-2012, terjadikasus Trafficking
sebanyak 4.532 kasus, dimana67,24 persenkorbanmelalui PPTKIS/PJTKI resmi.
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Kasus-kasus di atas hanyalah kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Sementara, Kementerian Luar
Negeri mencatat, bahwa sepanjang tahun 2010 saja, terdapat 4.532 kasus kekerasan, dengan angka tertinggi terjadi di
Malaysia. Catatan International Organization of Migration (IOM), mencatat sepanjang 2005-2012, terjadi kasus
Trafficking sebanyak 4.532 kasus, dimana 67,24 persen korban melalui PPTKIS/PJTKI resmi.
Langkah Awal Perlindungan Hak-hak Buruh Migran Perempuan
Akhirnya, perjuangan mendorong dan medesak Ratifikasi Konvensi Migran selama hampir 20 tahun terjawab.
Setelah Presiden menandatangani Amanat Presiden tentang pengesahan Ratifikasi konvensi Migran 7 Februari lalu,
akhinya Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan UU Pengesahan Ratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui rapat paripurna
Kamis, 12April 2012, di ruang sidang Nusantara II DPR RI.
Solidaritas Perempuan, tentunya menyambut dengan gembira diratifikasinya Konvensi Migran 1990. Namun, ratifikasi
ini tentulah bukan akhir dari perjuangan perlindungan Buruh Migran.Seperti juga yang dinyatakan oleh menteri Luar
Negeri Marty Natalegawa, bahwa ratifikasi konvensi Migran harus menjadi dasar ddari harmonisasi peraturan
perundang-undangan terkait Buruh Migran di Indonesia.Kami sepakat bahwa Konvensi Migran harus menjadi dasar dari
pembongkaran seluruh sistem migrasi bagi buruh migran di Indonesia, mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga
kepulangan.
Konvensi yang memuat prinsip-prinsip perlindungan buruh migran secara komprehensif ini, harus menjadi dasar
bagi revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penemptan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta
peraturan perundang-undangan lainnya. Tak hanya itu, Konvensi Migran harus menjadi dasar perspektif bagi seluruh
pihak, terutama pemerintah yang terkait dengan penanganan buruh migran.
Tuntutan Solidaritas Perempuan
Sebagai langkah awal pasca ratifikasi Konvensi Migran, Solidaritas Perempuan menuntut pemerintah untuk:
1. Mempercepat revisi UU No. 39 Tahun 2004 berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi
Migran 1990;
2. Mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berdasarkan prinsipprinsip yang termuat dalam Konvensi Migran 1990, dan Konvensi Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga ILO;
3. Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang Buruh Migran di Indonesia demi sistem migrasi
yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia dan
keadilan gender;
4. Mengubah paradigma komiditisasi, menjadi perlindungan buruh migran yang komprehensif berdasarkan
perspektif Hak Asasi Manusia dan keadilan gender;
5. Mengupayakan penigkatan kapasitas dan kesadaran Buruh Migran dan keluarganya akan hak-haknya
sebagaimana diatur di dalam Konvensi Migran 1990.
Jakarta, 12 April 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Thaufiek Zulbahary (08121934205),
Dinda NuurannisaaYura(085921191707)
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Buruh Migran Indonesia Rentan Trafficking, Implementasi UU PTPPO Lemah:
87.94 % Kasus Trafficking Indonesia terjadi di Malaysia
(Refleksi atas Kerentanan Buruh Migran terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafficking)
Baru saja Indonesia 'merayakan' diratifikasinya Konvensi Migran 1990, kita kembali dikejutkan oleh berita
meninggalnya tiga orang Buruh Migran Indonesia di Malaysia.Pasalnya, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad
Noon (28), diduga menjadi korban penjualan organ.Sebagaimana yang dikutip oleh berbagai media, di jasad ketiga
korban terdapat jahitan, di dada bagian atas, dekat lengan kanan ke kiri, lurus melintang.Tak hanya itu, terdapat juga
jahitan di dada hingga tengah perut di bawah pusar, yang menyambung jahitan dada atas.Sementara, kondisi mata
korban terjahit.
Kejadian di atas tentunya menjadi refleksi atas penanganan trafficking di Indonesia. Sudah lima tahun, Indonesia
memiliki Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yaitu UU No. 21 tahun
2007. Dalam pasal 1 angka (7) UU ini, transplantasi organ atau jaringan tubuh, jelas merupakan kategori tindak pidana
perdagangan orang (Trafficking). Munculnya kasus dugaan penjualan organ yang menimpa ketiga Buruh Migran
tersebut, menunjukan bahwa buruh migran Indonesia rentan menjadi korban trafficking dan juga menandakan bahwa
UU PTPPO belum terimplementasi secara memadai.
Trafficking tidak hanya menimpa Herman, Abdul Kadir, dan Mad Noon.Selama 2005-2011 Solidaritas Perempuan
(SP) telahmenangani 56 kasus Trafficking pada buruh migran perempuan. Pada tahun 2011 , kasus trafficking buruh
migran perempuan yang ditangani oleh SP meningkat menjadi 17 kasus dengan tempat kejadian bervariasi yaitu
Indonesia, Timur Tengah, Malaysia dan Taiwan. Sementara, International Organization of Migration (IOM) Indonesia,
sejak Maret 2005 hingga Desember 2011, menangani 4067 kasus Trafficking. 3,942 kasus trafficking diantaranya
menimpa warga negara Indonesia, dengan 87.94 % dari kasus Trafficking tersebut terjadi di Malaysia Mayoritas kasus
trafficking dialami oleh perempuan, yaitu sebesar 88%. Masih berdasarkan catatan IOM, Mayoritas korban trafficking
dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), yaitu sebanyak 53,33% melebihi yang dipekerjakan sebagai pekerja
seks yaitu 16,52%. Situasi di atas juga menunjukkan pemerintah tidak seriusdalam melindungi hak-hak buruh migran
perempuan dan mengimplementasikan CEDAW (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan) khususnya Pasal 6 mengenai Trafficking dan Eksploitasi Prostitusi Perempuan.
Angka-angka di atas tentulah bukan sekedar untuk dicatat. Sudah sepatutnya pemerintah melakukan evaluasi
terhadap penanganan trafficking. Terlebih, UU No. 21 Tahun 2007 belum diimplementasikan secara maksimal
khususnya pada penanganan kasus trafficking buruh migran.Masih banyak aparat hukum yang belum memahami UU
PTPPO dan bahkan enggan menggunakan kebijakan ini pada kasus yang dialami buruh migran. Pemerintah juga masih
menafikan bahwa trafficking sangat rentan dan kerap terjadi, terutama pada sistem penempatan buruh migran yang
berlaku saat ini.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi pada kebijakan dan sistem migrasi di Indonesia.Berbagai kasus
trafficking yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi untuk perombakan sistem perlindungan dan penempatan Buruh
Migran Indonesia. Tentunya, juga menjadi bahan penting dalam proses revisi UU. No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Perbaikan sistem perlindungan di berbagai tahap,
dari tahap pra penempatan, penempatan, hingga tahap kepulangan perlu segera dilakukan. Konvensi Migran 1990 yang
telah diratifikasi harus menjadi dasar dari revisi UU PPTKILN, sehingga dapatmelindungi hak-hak buruh migran
Indonesia, termasuk mencegah terjadinya kasus trafficking pada buruh migran Indonesia.
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Untuk itu, Solidaritas Perempuan (SP) menuntut pemerintah untuk:
1. Usut tuntas kasus dugaan penjualan organ yang dialami 3 (tiga) buruh migran di Malaysia (Herman, Abdul
Kadir, dan Mad Noon) dan seluruh kasus-kasus trafficking yang terjadi pada buruh migran Indonesia.
2. Mengimplementasikan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO) dengan mengedepankan pada pendekatan HAM korban dan kelompok rentan termasuk buruh
migran.
3. Memastikan Aparat Penegak Hukum (APH) segera menerapkan UU dan Perda PTPPO dalam melakukan
penanganan kasus trafficking terhadap buruh migran.
4. Mempercepat proses revisi UU No. 39 Tahun 2004, dengan mengacu pada Konvensi Migran 1990 dengan
antara lain menegakkan prinsip anti perbudakan dan perdagangan orang.
5. Melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang Buruh Migran di Indonesia dan
pelaksanaannya demi sistem migrasi yang berperspektif perlindungan buruh migran dan mengedepankan
hak asasi manusia serta keadilan gender.
Jakarta, 25 April 2012
(Wahidah Rustam)
Ketua Badan Eksekutif NasionalSolidaritas Perempuan

Kontak Person:
Thaufiek Zulbahary (08121934205),
Dinda NuurannisaaYura (085921191707)
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RUU Pangan Belum Menjawab Persoalan Hak Perempuan atas Pangan
Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan".Penghidupan yang layak ini termasuk didalamnya hak kedaulatan rakyat atas pangannya.Pangan
adalah hak setiap warga negara, dan Negara wajib memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan setiap rakyat
Indonesia. Namun hingga saat ini, hak tersebut masih tidak memenuhi prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi peran
Negara yaitu dilindungi, dihormati dan memenuhi hak warga negara.
Persoalan pangan di Indonesia sangat lah kompleks, mulai dari akses terhadap pangan, kontrol Negara terhadap
spekulan yang mempermainkan harga pangan, bibit lokal yang terus menghilang, maraknya impor pangan, dan masih
banyak lagi, yang keseluruhan sangat mempengaruhi produksi, konsumsi, dan distribusi pangan. Situasi tersebut tidak
terlepas dari berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia, yang berdampak pada
kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan secara khusus terhadap perempuan yang sangat dekat persoalan
pangan. Liberalisasi perdagangan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, G-20, FTA,
termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dimana perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat
ambisius meliputi perjanjian investasi dan perdagangan. Perjanjian dalam World Trade Organization (WTO) misalnya,
mengatakan bahwa Indonesia dapat dikatakan mencapai swasembada pangan, apabila terpenuhi 90% total produksi
pangan, sementara , 10% tetap menjadi porsi untuk kepentingan masuknya impor pangan.Perjanjian internasional
tersebut, semakin melemahkan dan menghilangkan kedaulatan masyarakat, terutama perempuan, dalam mengelola
dan memproduksi sumber-sumber kehidupannya termasuk dalam memproduksi, distribusi dan konsumsi pangannya.
Bahwa kedaulatan rakyat dapat terpenuhi jika Negara mampu memberikan perlindungan, penghormatan, dan
pemenuhan atas hak-hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk hak-hak perempuan.
Tahun 2010, angka kelaparan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 13,8 juta jiwa atau sekitar 6% dari jumlah
penduduknya menderita krisis pangan[1] dan 23,2 juta jiwa di pedesaan masih hidup di bawah standar kemiskinan (FAO).
Kondisi krisis pangan ini lebih memprihatinkan bagi perempuan dan anak-anak, yang merupakan kelompok paling
rentan terhadap situasi kelaparan, bahkan tidak sedikit perempuan dan anak-anak meninggal akibat tidak terpenuhinya
hak atas pangan. Data SUSENAS tahun 2007 mencatat kasus kategori kurang gizi mencapai 13 persen dan gizi buruk 5,4
persen, dengan total 18,4 persen dari 18 juta balita. Demikian juga data Departemen Kesehatan yang mencatat adanya
2,5 juta (40,1%) ibu hamil dan 4 juta (26,4%) perempuan usia subur yang menderita anemia. Situasi tersebut sampai saat
ini belum terselesaikan oleh negara, bahkan masih terus terjadi secara massif di berbagai wilayah Indonesia, seperti
Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jatim, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Fakta ini jelas menunjukkan
bahwa negara telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak perempuan atas pangan.
Krisis pangan yang terjadi tidak terlepas dari pola pertanian di Indonesia yang masih berorientasi pada pasar,
teknologi yang berdampak pada hilangnya kearifan lokal perempuan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber
pangan, dan meminggirkan akses dan kontrol perempuan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan
sebagai sumber penghidupan perempuan. Ini semakin diperparah dengan maraknya alih fungsi lahan-lahan produktif ke
pemukiman bahkan menjadi perkebunan kelapa sawit, maraknya perkebunan skala besar yang dikuasai oleh
perusahaan-perusahan asing (Eropa dan Amerika) yang berdampak pada meminggirkan kearifan, pengetahuan dan
pengalaman perempuan dalam mengelola bibit, mengkonsumsi, hingga kebebasan untuk menentukan pendistribusian.
Situasi ini akan semakin memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan, yang saat ini masih berada pada relasi yang
timpang dalam sistem partiarkhi.
Persoalan diatas belum terjawab secara eksplisit didalam RUU Pangan. Ini terlihat dengan masih adanya pasalpasal yang memberikan peluang sektor pangan menjadi komoditas pasar dan berpihak pada sistem pasar global. Tidak
adanya pasal perlindungan terhadap industri pangan rumahan merupakan ancaman bagi keberlanjutan industri pangan
rumahan yang mayoritas dikelola oleh perempuan. Tidak adanya pasal tentang perlindungan terhadap benih lokal
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menjadi ancaman terhadap hilangnya pengetahuan dan pengalaman perempuan atas penguasaan dan pengelolaan
benih. Bahkan RUU Pangan ini belum meletakkan UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk terhadap Perempuan, dan 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 perempuan atas pangan. RUU
Pangan ini, dilihat masih membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan sektor pangan, yang merupakan bagian
dari skema perjanjian perdagangan internasional tersebut.
Berbagai strategi telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan bersama organisasi masyarakat sipil dalam
mendorong RUU Pangan yang berkeadilan gender, diantaranya menyerahkan naskah akademik RUU Pangan dari
masyarakat sipil, serta berdialog dengan Komisi IV DPR-RI, pemerintah, termasuk Kaukus Perempuan Parlemen. Upaya
tersebut telah menghasilkan perubahan konsep ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan, namun belum
memberikan perubahan dalam perspektif keadilan gender karena pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut tidak
mencerminkan adanya perspektif gender yang mengakui pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam
memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribukan pangannya.
Oleh karena itu, kami mendesak Komisi IV DPR-RI untuk :
1. Segera memastikan perspektif keadilan gender dalam RUU Pangan, sesuai masukan dari gerakan perempuan.
2. Draft naskah akademis RUU Pangan versi gerakan masyarakat sipil, dijadikan dasar pembahasan RUU Pangan
tersebut.
3. Memberikan informasi yang jelas, tepat, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh masyarakat, laki-laki dan
perempuan, serta elemen gerakan masyarakat sipil terhadap perkembangan RUU Pangan untuk dapat
memberikan masukan, sehingga keadilan sosial dan keadilan gender termuat dalam RUU Pangan tersebut,
sebelum menetapkan RUU Pangan tersebut sebagai Undang-undang.
Jakarta, 29 April 2012,
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person :
Ade Herlina : 0813 1008 8232 ( adeherlina@solidaritasperempuan.org)
[1] World Development Indicator, 2007.
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Bangun Politik Luar Negeri yang Lebih Bermartabat dengan Mengedepankan
Penegakan HAM Buruh Migran !
(Refleksi atas Lemahnya Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia)
Pendahuluan
Berbagai kasus pelanggaran Hak Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di Malaysia terus terjadi.Tak hanya
kekerasan, penganiayaan, trafficking, BMI bahkan harus menghadapi kriminalisasi yang berujung pada hukuman mati di
Negara tujuan. Data resmi pemerintah memperlihatkan Tahun 2009 secara kumulatif jumlah BMI di Asia sebanyak
3.011.788 orang dengan penempatan terbanyak di Malaysia yaitu 2.652.809 orang. Diperkirakan 60 persen BMI di
Malaysia bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh perkebunan dan buruh konstruksi.Laporan berbagai pihak
memang membuktikan bahwa BMI yang bekerja di Malaysia memang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan
trafficking. Selama 2010, Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 4.532 kasus kekerasan terhadap BMI dimana
kasus terbanyak terjadi di Malaysia. Selain itu Data IOM memaparkan bahwa dari 3,942 korban trafficking yang dialami
penduduk Indonesia, dimana 88 % nya adalah perempuan, 87.94 % terjadi di Malaysia. 53,33% dari korban merupakan
PRT dan 16,52% nya adalah pekerja seks (IOM,2005-2011). BMI di Malaysia juga rentan penularan HIV dan AIDS. Selama
2010-2011 ditemukan 55 BMI yang HIV sepulangnya dari Malaysia.Akibat minimnya akses terhadap perawatan dan
pengobatan pada mereka, saat ini hanya 1 (satu) orang yang masih hidup karena yang lainnya telah meninggal dunia
(data Peduli Buruh Migran, 2010-2011). Dari catatan Kementerian Sosial RI, selama 2009 Pemerintah Indonesia
memulangkan 31.510 buruh migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia. Penanganan pemerintah Malaysia
terhadap BMI yang tidak berdokumen juga sangat memprihatinkan.Banyak dari mereka yang mendapatkan perlakuan
tidak manusiawi.
Pertengahan April 2012, saat Indonesia baru 'merayakan' diratifikasinya Konvensi Migran 1990, Indonesia kembali
dikejutkan oleh berita penembakan oleh polisi Malaysia terhadap 3 (tiga) orang BMI hingga meninggal dunia. Lebih jauh
lagi, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noon (28), diduga menjadi korban penjualan organ.Sebagaimana
yang dikutip oleh berbagai media, di jasad ketiga korban terdapat jahitan, di dada bagian atas, dekat lengan kanan ke kiri,
lurus melintang.Tak hanya itu, terdapat juga jahitan di dada hingga tengah perut di bawah pusar, yang menyambung
jahitan dada atas.Sementara, kondisi mata korban terjahit.
Sikap Resisten dan Reaktif Pemerintah Malaysia
Solidaritas Perempuan (SP) prihatin, sejauh ini respon pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap berbagai
kasus pelanggaran hak asasi BMI di Malaysia belum menyentuh akar permasalahan. Ini menunjukkan ketidakmampuan
pemerintah kedua negara dalam membenahi sistem perlindungan buruh migran.Sebagai contoh, ketika Irene
Fernandez (aktivis Tenaganita-Malaysia) melalui wawancara dengan The Jakarta Post menyatakan bahwa Malaysia
belum mempunyai kerangka hukum perlindungan buruh migran, Pemerintah Malaysia secara reaktif menyangkal
pernyataan tersebut. Padahal seharusnya mereka berkaca pada memprihatinkannya situasi pelanggaran hak-hak buruh
migran yang ada di sana. Berbagai fakta yang dipaparkan oleh Tenaganita seharusnya menjadi bahan evaluasi dan
refleksi bagi pemerintah Malaysia untuk kemudian lebih serius melindungi hak-hak buruh migran di sana termasuk buruh
migran dari Indonesia.
Tak hanya itu, keengganan pemerintah Malaysia untuk menciptakan perlindungan buruh migran di negaranya,
juga terlihat jelas dalam proses pembentukan Instrumen ASEAN mengenai Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Buruh
Migran. Sebagai negara tujuan buruh migran, Malaysia kerap resisten terhadap sejumlah perlindungan dasar yang
seharusnya tercantum dalam instrument ASEAN yang mengikat secara hukum dan bertujuan untuk melindungi hak-hak
seluruh Buruh Migran.
Di sisi lain, sebagai negara asal BMI, Pemerintah Indonesia juga perlu berbenah diri dan lebih memperhatikan
situasi ketidak adilah yang dialami oleh BMI yang bekerja di Malaysia. Sejumlah pelanggaran HAM yang dialami BMI di
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Malaysia seringkali disebabkan oleh sikap abai pemerintah Indonesia sendiri yang kurang responsif terhadap hak-hak
BMI. Harus diakui bahwa lemahnya kebijakan Nasional dan sikap pemerintah yang masih setengah hati dalam
melindungi BMI dan masih melihat BMI sebagai 'komoditas', berkontribusi terhadap perilaku buruk pemerintah Malaysia
dan majikan di Malaysia terhadap BMI.
Tuntutan Solidaritas Perempuan
Solidaritas Perempuan (SP) menyerukan agar pemerintah Indonesia dan Malaysia mengedepankan perspektif
HAM dalam mengelola sistem perlindungan buruh migrant. Ke dua negara harus melakukan langkah-langkah
perlindungan hak buruh migran Indonesia di Malaysia serta anggota keluarganya. Untuk itu Solidaritas Perempuan (SP)
mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk:
1. Segera mengembangkan politik luar negeri yang lebih bermartabat, mengedepankan penegakan HAM Buruh
Migran Indonesia, bukan politik luar negeri yang mementingkan kebutuhan pasar.
2. Memaksimalkan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (DUHAM, ILO, dan CEDAW) yang sudah
diratifikasi kedua negara dalam upaya diplomatik perlindungan Buruh Migran di Malaysia. Sebagai yang
meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), kedua negara
harus mengimplementasikan Konvensi tersebut untuk perlindungan buruh migran, khususnya Rekomendasi
Umum CEDAW No 26 mengenai Buruh Migran Perempuan.
3. Pemerintah Malaysia 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.
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tersebut, sebagai negara tujuan utama buruh migran di dunia, Malaysia
harus segera meratifikasi Konvensi tersebut untuk membuktikan bahwa negara ini melindungi buruh migran
dan mempunyai kerangka hukum perlindungan buruh migran di sana.
4. Pemerintah Indonesia segera Revisi UU No 39 Tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi PBB tahun 1990
mengenai perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)
sebagai upaya menciptakan perlindungan buruh migran secara komprehensif dan berkeadilan gender.
5. Membangun Bilateral Agreement mengenai perlindungan Buruh Migran Indonesia di Malaysia yang
mememastikan perlindungan hak-hak Buruh Migran Indonesia.
6. Memaksimalkan fungsi dan peran perwakilan Indonesia di Malaysia, termasuk menyediakan alokasi sumber
dana dan sumberdaya manusia.
7. Mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Instrumen ASEAN mengenai Pemajuan dan Perlindungan
Hak-Hak Buruh Migran
8. Segera menyelesaikan dengan tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh BMI dan Buruh
Migran Perempuan yang bekerja di Malaysia
Jakarta, 10 Mei 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Thaufiek Zulbahary (08121934205),
Nisaa (085921191707)
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Jakarta, 22 Mei 2012

Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Bermasalah:
Hentikan Pembahasan PP Pengadaan Tanah Sekarang Juga
(Jakarta, 22 Mei 2012). Pengesahan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan (UU PTuP) pada tanggal 16 Desember 2012, sudah memperlihatkan ketidak berpihakan pemerintah
terhadap rakyat terutama perempuan. Diterbitkannya Undang-undang ini juga sudah memperlihatkan kepentingan
swasta untuk merampas tanah yang menjadi kehidupan rakyat Indonesia.Ini juga berdampak pada kehidupan
perempuan dalam sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih sangat patriarkhi dalam penguasaan tanah.
Berbagai penolakan dari masyarakat dan kelompok masyarakat sipil telah dilakukan melalui pengiriman surat
protes, surat keprihatinan perempuan, dialog dengan legislatif, aksi penolakan besar-besaran, hingga penyerahan petisi
penolakan yang ditandatangani hampir 500 organisasi dan individu dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Namun Negara tetap tutup telinga dari kepentingan rakyat yang disampaikan melalui penolakan tersebut, dan justru
memperlihatkan keberpihakan Negara pada investor dan pihak swasta.
Pernyataan menteri perindustrian M.S Hidayat pada harian Jogja, Minggu 20 Mei 2012, menegaskan bahwa
dengan diterbitkanya PP Pengadaan Tanah mempermudah eksekusi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan
mengatasnamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini memperlihatkan dengan jelas
bahwa pemerintah hanya mementingkan investor dan pengusaha untuk membangun infrastruktur atas nama
kepentingan masyarakat. "Padahal UU PTUP tersebut, masih bermasalah sampai saat ini, karena pasal-pasal didalam
UU PTUP berpotensi terjadi konflik lahan, penggusuran, dan memperkuat pemiskinan dan penindasan yang dialami
perempuan, seperti definisi kepentingan umum dan kepentingan pembangunan pada pasal 9 ayat 1 dalam UU PTuP yang
tidak jelas dan juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28a dan 28d ayat 1" Ujar Wahidah Rustam,
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Laporan FAO (2011) menyebutkan bahwa kelaparan penduduk dunia tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa
dan kelaparan penduduk Indonesia mencapai 29.9 juta jiwa, yang sebahagian besar dialami oleh perempuan dan anakanak. Sementara persoalan konflik agraria sebagai ekses dari praktek-praktek penggusuran tanah rakyat atas nama
pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan pertanian, perkebunan, pertambangan, perumahan,
jalan tol, kantor pemerintahan, cagar alam, bendungan, reklamasi dan pengembangan wisata, telah menimbulkan
korban jiwa petani dan juga kriminalisasi petani, nelayan, miskin kota dan masyarakat adat.
Tidak hanya itu, dampak penggusuran tersebut juga mempengaruhi keseluruhan kehidupan perempuan.Badan
Pertanahan Nasional (2011) mencatat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011, ditambah dengan dua kasus pertanahan
yang menimbulkan korban jiwa di Mesuji dan Bima pada akhir tahun 2011. Ancaman pemiskinan, kelaparan dan konflik
agraria berpeluang semakin meluas dan mendalam, bila pemerintah melaksanakan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum, yang dipertegas dengan diterbitkannya PP Pengadaan Tanah
yang rencananya akan segera diterbitkan pada akhir bulan Mei 2012 ini. Kami memandang bahwa keberadaan Peraturan
Pemerintah (PP) sebagai kebijakan pelaksana dari UU PTuP ini akan semakin meningkatkan situasi ketidakadilan dan
pemiskinan perempuan, serta memperbesar potensi pelanggaran HAM dan Hak asasi perempuan. Pengesahan RUU ini
menunjukkan bahwa Negara telah melakukan pengabaian terhadap hak dan kepentingan masyarakat Indonesia atas
tanah dan sumber kehidupannya."Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan meminta kepada pemerintah untuk
menghentikan pembahasan PP Pengadaan Tanah, karena masih banyaknya persoalan terhadap UU PTUP tersebut"
Lanjut Wahidah Rustam.

Kontak Person: Ade Herlina (081310088232), adeherlinasp@solidaritasperempuan.org
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Jakarta, 6 Juni 2012

Mahkamah Konstitusi Tidak Tegas Memutuskan PerlindunganHak Masyarakat,
Terutama Hak Perempuan
(Refleksi atas putusan Judicial Review UU No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara)
Jakarta, 6 Juni 2012. Sehari sebelum Hari Lingkungan Hidup (5 Juni 2012), Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya
mengeluarkan putusan atas uji materi UU No.4 Tahun 2009 TentangMinerba yang diajukan oleh WALHI, PBHI, Kiara,
Solidaritas Perempuan, KPA, dan masyarakat yang ruang hidupnya terancam oleh pertambangan. Hasil putusan yang
telah tertunda setahun lebih sangat mengecewakan bagi para pemohon, termasuk masyarakat terkena dampak
pertambangan. Solidaritas Perempuan menganggap MK tidak tegas dalam memutuskan perlindungan, penghormatan
dan pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terkena dampak, khususnya terkait hak atas tempat tinggal, hak atas
tanah, hak atas pemanfaatan sumber daya alam dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Termasuk,
dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan, yang selama ini masih berada dalam
posisi rentan pada konstruksi sosial mayoritas masyarakat Indonesia.
Permohonan uji materi yang diajukan pada intinya mempersoalkan konstitusionalitas penetapan Wilayah
Pertambangan yang dilakukan dan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, juga mempermasalahkan pasal yang mengatakan
masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan merintangi atau menganggu pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUPK atau yang dianggap sebagai pasal
kriminalisasi bagi masyarakat yang menolak pertambangan di wilayah mereka.
Permohonan uji materi pasal kriminalisasi tersebut ditolak oleh MK dengan alasan bahwa penetapan wilayah
pertambangan seharusnya sudah melalui prosedur koordinasi dengan pemda, konsultasi dengan DRPD, dan
menyertakan pendapat masyarakat, sehingga tidak akan mengekang dan membatasi kebebasan masyarakat. Namun,
tidak ada penjelasan atau definisi mengenai tindakan merintangi atau mengganggu. MK hanya mengabulkan
Permohonan uji materi terkait pasal 10 huruf b, itu pun secara bersyarat, yang pada intinya dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang frase "memperhatikan pendapat masyarakat"
dalam penetapan wilayah pertambangan, tidak dimaknai dengan wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi
kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan
masyarakat yang akan terkena dampak.
Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menyertakan pendapat masyarakat
yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan dalam wilayah pertambangan dan pendapat masyarakat yang
akan terkena dampak. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan
secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Sedangkan, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan
pendapat masyarakat tersebut,siapa saja termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya
akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya, dengan mengacu pada pertimbangan MK, dan tanpa persetujuan dari
masyarakat terkena dampak. Sedangkan, mekanisme penyertaan pendapat yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah
hanyalah berupa sosialisasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dalam waktu yang cukup untuk
mempertimbangkan sebelum dilaksanakannya proses sosialisasi. Selain itu, ruang yang tersedia untuk masyarakat
terkena dampak dalam memberikan pendapatnya pun biasanya sangat terbatas. Bahkan tidak adanya kewajiban bagi
pemerintah untuk meminta persetujuan secara tertulis dari masyarakat, laki-laki dan perempuan, dapat berdampak
pada semakin terbatasnya akses dan perempuan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait sumbersumber kehidupannya, termasuk dalam memastikan dirinya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
"Bagi perempuan, putusan ini akan semakin meminggirkan hak politik perempuan dalam pengambilan keputusan,
yang dalam konstruksi sosial mayoritas yang berlaku dalam masyarakat Indonesia selalu menempatkannya perempuan
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sebagai obyek penerima keputusan.Akses mendapatkan informasi, termasuk undangan sosialisasi, keterlibatan dan
berpartisipasi dalam ruang publik, masih sangat terbatas dan minim" Ujar Wahidah Rustam- Ketua Badan Eksekutif
Nasional Solidaritas Perempuan.
Padahal perempuan juga berhak menentukan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber
kehidupannya. Kegiatan pertambangan yang memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap konstruksi ekologis,
ketersediaan air, serta menimbulkan pencemaran lingkungan; membuat perempuan-yang dalam kesehariannya
berinteraksi dengan lingkungan, untuk kebutuhan dirinya, keluarga, maupun komunitasnya-semakin rentan dan
mendapatkan dampak langsung atas pengrusakan lingkungan tersebut, baik dalam hal kesehatannya, sumber mata
pencaharian perempuan, yang meningkatkan beban perempuan, dan secara sistemik semakin memperkuat penindasan
dan ketidakadilan, yang berujung pada pemiskinan perempuan.
"Solidaritas Perempuan melihat bahwa substansi dari UU Pertambangan mineral dan batu bara ini ditambah dengan
ketidaktegasan MK dalam memutuskan perlindungan hak masyarakat, terutama hak perempuan semakin jauh dari
semangat Pembangunan Berkelanjutan yang saat ini sedang disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam KTT Bumi
(Rio+20)" Lanjut Wahidah Rustam.
Kontak Person:
Aliza(aliza@solidaritasperempuan.org)
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Hentikan Stigmatisasi terhadap PRT Migran, Lindungi Hak-Hak Mereka!
(Keprihatinan atas Cara Pandang Pejabat Publik yang Mendiskriminasi & Menstigma PRT Migran)
1. Pendahuluan
Di tengah lemahnya kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak Buruh Migran-PRT migran, rakyat Indonesia
berulang kali dihadapkan dengan pernyataan para pejabat publik yang mendiskriminasi dan menstigma PRT migran.
Sikap ini diperparah dengan arogransi mereka yang tidak pernah menyatakan permintaan maaf secara resmi dan
terbuka walaupun berbagai protes dan kecaman telah dilontarkan PRT migran, keluarganya, dan masyarakat sipil
pemerhati hak-hak PRT migran. Dalam catatan kami, beberapa pernyataan dan tindakan diskrminasi & stigamtisasi
tersebut antara lain dilakukan oleh:
1) Ketua DPR RI (Marzuki Alie) menyampaikan secara terbuka kepada publik dalam diskusi yang digelar 'Harian
Kompas' di Plaza Senayan, Jakarta pada 26 Februari 2011 menyampaikan hal-hal berikut:[1]Pertama, “Ada
yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah.
Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu.” Kedua, “Alhasil, dengan buruknya kualitas PRT ini
membuat citra Indonesia tercoreng. Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional
dari Indonesia dibedakan standar gajnya dengan pekerja profesional negara lain.” Ketiga, "Saya setuju hentikan
TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan.”
2) Para Dubes dan diplomat yang dalam pertemuan saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI, sebagaimana
dikemukakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, berikut ini;[2]Pertama, bahwa banyak Duta Besar
Indonesia menganggap TKW sektor informal alias pembantu rumah tangga telah merusak citra Indonesia.
Kedua, bahwa Keberadaan TKW sektor informal telah merusak image tentang Indonesia, ini pandangan yang
mengkristal dari sejumlah dubes yang banyak penempatan TKW sektor informal. Ketiga, para Dubes
mengeluhkan capeknya mengurus TKW informal tersebut. Bahwa Keberadaan TKW informal disebut sangat
menganggu tugas mereka. Mereka mengeluhkan bahwa bukan saja tugas mereka jadi tersibukkan urusan
penanganan masalah, tapi kondisi ini sedang mengganggu posisi dan peran diplomatik mereka. Pada saat
menyampaikan laporannya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik juga menyampaikan bahwa para dubes dan
Komisi IDPR sepakat bahwa para TKW ini hanya bisa merepotkan dan secara politik, keberadaan TKW ini
sangat merugikan citra negara di tengah upaya penguatan peran politik dan ekonomi Indonesia di kawasan
tersebut.
3) Kepala BNP2TKI dan Mennakertrans yang berulangkali di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa
penempatan Pekerja Migran Informal termasuk PRT Migran akan dibatasi dan dihentikan. Pernyataan ini
kemudian berujung pada sebuah Roadmap bahwa pada tahun 2017, Indonesia tidak lagi menempatkan
Pekerja Migran Informal, termasuk PRT Migran, ke Luar Negeri.
4) Ketua SATGAS Penanganan Kasus WNI/TNI yang terancam Hukuman Mati (SATGAS TKI), Maftuh Basyuni,
pada 29 Mei 2012 pada acara 'Sosialisasi SATGAS TKI tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia' yang diselenggarakan SATGAS TKI di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam
pernyataan penutup (Closing Statement) kegiatan tersebut Ketua SATGAS TKI menyatakan bahwa kekerasan
yang dialami pekerja migran banyak terjadi karena bersumber dari sikap dan perilaku pekerja migran itu
sendiri, khususnya pekerja migran perempuan, antara lain bersikap genit, nakal, dan melakukan pergaulan
bebas selama di luar negeri.
2. Tak Mampu Melindungi, Buruh Migran, PRT Migran yang Disalahkan
Semakin terbukanya ruang eksploitasi dan pengambilalihan sumber-sumber kehidupan perempuan, telah
menempatkan banyak perempuan tidak punya pilihan lain kecuali bekerja ke luar negeri sebagai PRT Migran. PRT
Migran adalah manusia yang dalam dirinya melekat martabat kemanusiaan sehingga memiliki hak asasi yang tak bisa
dilanggar siapapun dengan alasan apapun di manapun. Terlebih, sejak 12 April 2012, Indonesia telah meratifikasi
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Konvensi Migran 1990. Bagian II pasal 7 Konvensi ini mewajibkan negara untuk menghormati dan memastikan bahwa
semua pekerja migran dan anggota keluarganya agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan
apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya,
kebangsaan, asal usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan,
status kelahiran atau status lainnya.
Perlindungan hak-hak Buruh Migran-PRT Migran terutama merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPR.
Berbagai pernyataan merendahkan dari para pejabat pemerintah dan DPR justru menunjukan ketidakmampuan mereka
dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Fakta yang terjadi selama ini PRT migran sering dilanggar hak-hak
normatifnya dalam bekerja seperti: upah, libur mingguan, jaminan sosial, pendidikan pelatihan, kebebasan
berkomunikasi, bersosialisasi, berorganisasi, rentan mengalami kriminalisasi dan ancaman hukuman mati serta bekerja
tanpa kepastian hukum.
Paradigma komodifikasi dalam sistem migrasi Indonesia tidak pernah dievaluasi secara serius, walaupun telah
banyak fakta ketidakadilan dan pelanggaran HAM bagi Pekerja Migran Perempuan. Ratifikasi Konvensi Migran 1990
belum diiringi proses revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) dan
pembahasan RUU Perlindungan PRT ke arah yang lebih melindungi hak-hak PRT Migran. Alih-alih meningkatkan
kinerja, kegagalan dalam mengemban tugas secara optimal justru dilampiaskan dengan menstigma PRT migran.
Kami memandang bahwa sikap menyalahkan, menstigma PRT migran seperti ini jika tidak segera dihentikan
akan meningkatkan kerentanan PRT migran pada berbagai ketidakadilan lain seperti diskriminasi, kekerasan, bahkan
pembatasan hak atas kerja layak mereka. Sikap diskriminatif, patriarkhis, bias kelas, dan sikap abai para pejabat
tersebutlah yang membuat PRT Migran semakin rentan mengalami kekerasan dan berbagai pelanggaran atas hakhaknya. Hal ini jelas menunjukan kelemahan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW (Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 dan
Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran Perempuan yang dikeluarkan Komite CEDAW tahun
2008.
Pengakuan bahwa PRT adalah Pekerja telah diakomodir Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT.
Indonesia, sebagai salah satu Negara asal PRT migran terbesar, semestinya melihat Konvensi tersebut sebagai ruang dan
momentum tepat untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan hak-hak PRT dan PRT Migran dengan
meratifikasi Konvensi tersebut. Perubahan paradigma dalam memandang PRT juga perlu ditunjukkan dengan
disediakannya payung hukum untuk meilindungi PRT dalam bentuk UU Perlindungan PRT. Desakan agar pemerintah
Negara tujuan bekerja PRT Migran Indonesia melindungi hak-hak mereka perlu diiringi dengan komitmen Indonesia
untuk melindungi hak-hak PRT di dalam negeri.
3. Tuntutan Politik
Atas situasi tersebut, kami menuntut:
1. Seluruh Pejabat Pemerintah dan DPR segera menghentikan tindakan dan pernyataan yang mendiskriminasi dan
menstigma PRT migran. Para pejabat Publik yang telah memberi pernyataan yang merendahkan dan memberi
pelabelan negatif terhadap PRT migrant harus segera meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada PRT
migrant dan keluarganya.
2. Presiden bertindak tegas, berlaku adil dan menunjukan komitmen menghapuskan diskriminasi terhadap PRT
Migran antara lain dengan mengevaluasi kinerja para pejabat pemerintah yang telah gagal melindungi hak-hak
PRT Migran serta mengevaluasi Road Map pemerintah mengenai penghentian Penempatan Pekerja Migran
Informal, termasuk PRT migran pada 2017 dan melakukan langkah percepatan ratifikasi Konvensi ILO 189
mengenai Kerja Layak PRT
3. DPR membahas pengesahan Revisi UU PPTKILN berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan
Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya
4. DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
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5. PRT migran dan keluarganya serta masyarakat sipil dilibatkan dalam seluruh proses dan substansi pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan Perlindungan Buruh Migran-PRT migran secara transparan dan partisipatif.
Jakarta, 25 Juni 2012,
Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Institut KAPAL Perempuan, LBH Jakarta,
LBH Apik Jakarta,Peduli Buruh Migran, FSPSI Reformasi, Human Rights Working Group (HRWG), Institut ECOSOC,
IWORK,CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), JALA PRT, Jaringan Advokasi Revisi UU PPTKILN (JARI PPTKILN),
Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARRAK '90), Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia
(GASBIINDO)
Kontak Person:
Lili Pudjiati (Peduli Buruh Migran):081387385506,
Nurus S. Mufidah (JARI PPTKILN):087775194037,
Thaufiek Zulbahary (Solidaritas Perempuan): 08121934205,
Yohana (KAPAL Perempuan):081382887689,
Pratiwi Febry (LBH Jakarta): 081387400670

[1] Sebagaimana diberitakan Detiknews, 26 Februari 2011.
[2] Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dubes RI dan para diplomat RI-khususnya di negara tujuan PRT Migrandalam Laporan mereka ke Komisi I DPR RI sebagaimana diberitakan Detiknews, Jum'at, 4 Nopember 2011.
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Jakarta, 3 Juli 2012

Memastikan Hak Perempuan Terlindungi dalam Proyek IklimMelalui
Standar Aturan Perlindungan Perempuan
Jakarta, 30 Juni 2012. Presiden SBY kembali mengangkat mengenai isu perubahan iklim pada Rio+20 Juni lalu di
Rio de Jainero, menegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya sebesar 26% dengan usaha sendiri atau
41% dengan bantuan internasional pada 2020. Komitmen ini awalnya telah disampaikan pada pertemuan G20
Pittsburgh dan COP 15 pada tahun 2009. Aliran pendanaan pun telah mengalir masuk ke Indonesia untuk proyek iklim,
baik berasal langsung dari negara-negara industri, melalui lembaga keuangan internasional (LKI), maupun
swasta.Indonesia dengan hutan dan kekayaan alam melimpah telah menjadi ladang bagi proyek-proyek iklim. Hingga
tahun 2011 komitmen pendanaan iklim ke Indonesia telah mencapai USD 4,4 milyar, terbagi dalam USD 3,48 bantuan
bilateral dan USD 913 juta bantuan multilateral. Sayangnya, tidak semua komitmen pendanaan itu diperoleh dengan
cuma-cuma, dari USD 4,4 milyar tersebut, USD 2,93 milyar berbentuk utang dan USD 1,43 milyar berbentuk hibah.
Komitmen pendanaan ini jelas akan memperbanyak proyek-proyek iklim di Indonesia.
Untuk mendukung komitmen penurunan emisi tersebut, Presiden SBY juga telah meluncurkan Rencana Aksi
Nasional-Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) melalui Perpres No. 61 Tahun 2011, di mana sektor terbesar dari
penurunan emisi adalah sektor kehutanan yang dilakukan melalui skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation) dan kemudian berkembang menjadi REDD+. Skema REDD+ dikembangkan secara masif oleh
Pemerintah Indonesia dengan berbagai insiatif. Hingga tahun 2010, telah ada 44 proyek percontohan REDD (REDD
Readiness) di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan berbagai bentuk dan sumber pendanaan.
Berbagai pengalaman telah menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga keuangan internasional dan swasta dalam
pengelolaan kehutanan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan banyak meminggirkan masyarakat, terutama
perempuan, dari hutan sebagai sumber kehidupannya.Potensi tersebut juga mulai nyata terlihat dalam proyek
percontohan REDD+ yang sudah mulai berjalan. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek percontohan ini pun
mendapatkan penolakan dari masyarakat dan menimbulkan konflik di masyarakat, seperti yang terjadi pada Suku Anak
Dalam di Jambi dan Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Masyarakat, khususnya perempuan, tidak mendapatkan
informasi yang benar, jelas, lengkap dan mudah dipahami mengenai proyek. Juga tidak dilakukannya konsultasi
bermakna bagi masyarakat dan tidak dimintanya persetujuan masyarakat untuk pelaksanaan proyek adalah sejumlah
pelanggaran hak masyarakat atas pelaksanaan proyek REDD+.
Temuan Solidaritas Perempuan di wilayah REDD+ di Aceh, Poso dan Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa
perempuan tidak terinformasi, dilibatkan, bahkan diminta persetujuan atas rencana proyek.Padahal hutan merupakan
sumber kehidupan perempuan, seperti rotan dan obat-obatan tradisional. "Kami tidak pernah diundang ataupun
dilibatkan dalam acara rapat-rapat sosialisasi proyek, dan diminta persetujuan, jadi kami tidak tau apa itu REDD. Biasanya
kami dilibatkan hanya untuk program pembibitan saja." Ujar perwakilan perempuan adat dari Desa Sei Ahas, Kecamatan
Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, lokasi proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP).
"Bagi kami KFCP tidak ada manfaatnya, malah membuat masyarakat berkonflik, padahal konflik kami sama sawit aja belum
beres", lanjutnya.
Pelanggaran hak perempuan akan terus terjadi jika tidak ada standar aturan perlindungan bagi perempuan. Untuk
itu, Solidaritas Perempuan berinisiatif membangun suatu standar aturan perlindungan perempuan (gender safeguard)
untuk proyek iklim, yang memuat prinsip dan indikator perlindungan perempuan, dengan berdasarkan best practice dari
berbagai sumber dan pengalaman serta pengetahuan perempuan. "Diharapkan standar ini dapat terintegrasi dalam
safeguard nasional untuk proyek-proyek iklim, termasuk safeguard REDD yang sedang disusun oleh Indonesia. Selain itu,
standar ini dapat menjadi panduan/alat dalam memantau kebijakan dan proyek iklim di Indonesia." tegas Puspa Dewy,
Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Kontak person:Aliza (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok:
Bukti Ketidakpedulian Pemerintahan Terhadap Perempuan
"Kenaikan harga ini sudah kami dirasakan jauh-jauh hari, bahkan terus melonjak menjelang Ramadhan", Keluh Ibu
Ella dari Rawabadak-Jakarta Utara. Lonjakan harga pangan juga dikeluhkan oleh perempuan-perempuan di 10 kota di
Indonesia, karena perempuan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya
perempuan harus berfikir lebih keras dari pada laki-laki dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari
seperti transportasi anak sekolah, dan sebagainya. Pemikiran patriarkhi selalu melihat bahwa kebutuhan laki-laki dan
perempuan sama, padahal kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda. Pemikiran tersebut kemudian semakin
menafikan kebutuhan-kebutuhan perempuan.
Fenomena kenaikan harga pangan, terus terjadi setiap tahun menjelang bulan puasa.Namun, pemerintah tidak
mempunyai kebijakan dan langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Situasi ini hanya direspon pemerintah
secara reaksional dengan melakukan operasi pasar, paket bahan murah, pasar murah dan raskin. Upaya tersebut
dilakukan untuk mengantisipasi tidak terjadi lonjakan harga. Padahal langkah tersebut tidak menjawab akar persoalan
dari melonjaknya harga pangan menjelang ramadhan yang terjadi setiap tahun.
Solidaritas Perempuan melihat kenaikan harga pangan juga terjadi akibat permainan para spekulan terhadap
bahan pangan.Namun, pemerintah belum melakukan tindakan tegas terhadap spekulan-spekulan yang memainkan
harga pangan. Bahkan dalam Revisi UU Pangan No.7 Tahun 1996 pun, belum menegaskan pasal-pasal yang menjamin
stabilitas harga dan sanksi bagi spekulan-spekulan yang memainkan harga pangan.
Oleh karena itu, melihat situasi tersebut, Solidaritas Perempuan mengatakan penting bagi pemerintah untuk
segera melakukan langkah-langkah strategis yang untuk penyelesaian lonjakan harga pangan dan stabilitas harga
pangan, serta menindak tegas spekulan-spekulan yang memainkan harga pangan. Hal ini penting untuk menjamin
perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas pangan rakyat Indonesia, terutama hak pangan bagi
perempuan.
Jakarta, 19 Juli 2012

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person : Ade Herlina (081310088232)
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Solidaritas Perempuan Mengecam Penembakan dan Penangkapan yang dilakukan Brimob Sumsel Terhadap
Perempuan dan Anak di Wilayah PTPN VII Cinta Manis
Konflik lahan yang semakin diricuhkan dengan keterlibatan aparat Brimob, kembali mengambil korban, kali ini
perempuan dan anak-anak.Konflik agraria antara Petani dari 22 desa di kabupaten Ogan ilir, Sumatera selatan yang
berupaya mengambil tanah yang dirampas oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII telah berlangsung sejak lama.Dari
luas lahan 20.000 ha yang diusahakan PTPN VII Cinta Manis hanya seluas 6500 ha memilki HGU berlokasi di daerah Burai
kecamatan Rantau Alai. Upaya perjuangan dilakukan petani melalui aksi mendatangi kantor pemerintah yang ada di
kabupaten, propinsi, hingga di Jakarta. Namun, upaya mereka tidak membawa hasil, justru mendatangkan lebih banyak
tekanan intimidasi dan kekerasan dengan melibatkan aparat negara.
Dengan berbagai alasan, Brimob mulai masuk ke desa-desa.Penangkapan demi penangkapan dialami warga.
Bahkan pada hari minggu (22/07/12), seorang ibu beserta anaknya yang berusia 1,5 tahun ikut terkena penangkapan
bersama beberapa warga lainnya, dengan tuduhan membawa senjata tajam. Walaupun korban dilepaskan pada malam
harinya, namun peristiwa tersebut tentunya meninggalkan kesan yang tidak sebentar di diri sang ibu. Kemudian sejak
hari kamis 26/07/12, Brimob kembali mengancam dengan melakukan sweeping dari desa ke desa dengan alasan mencari
warga yang diduga menjarah pupuk PTPN VII.Aparat melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap warga
sebelum akhirnya dilepaskan.Bahkan aparat pun melakukan penangkapan kepada seorang perempuan, karena
suaminya yang menjadi target tidak berada dirumah. Pada Jumat (27/07/12) sekitar pukul 18.00 WIB, Satu orang anak
berusia 12 tahun, bernama Angga tertembak di kepala telinga sebelah kanan dan langsung menghembuskan nafas
terakhir di tempat tersebut.
Para petani berkumpul melihat, dengan maksud untuk menanyakan maksud kedatangan 23 mobil Brimob ke
desa, namun kemudian warga justru menerima berondongan senjata.Angga tertembak karena keluar ingin melihat
mobil Brimob yang berbondong-bondong memasuki desa dan mengundang perhatian warga desa Limbang Jaya. Selain
Angga, dikabarkan 4 orang dilarikan ke RS Bayangkhara Palembang diantaranya perempuan bernama Jesica (16 th), satu
orang ibu-ibu bernama Du binti Juni dan dua orang perempuan lain yang belum teridentifikasi, sedangkan Rusman bin
Alimin yang saat itu dalam kondisi kritis, juga dilarikan ke Palembang. Korban luka akibat serangan brutal Brimob
tersebut berjumlah 5 orang, 4 perempuan dan satu laki-laki.
Tindakan yang dilakukan oleh Brimob dengan alasan pengamanan jelas mengancam warga serta meninggalkan
trauma bagi korban penangkapan dan penembakan.Dari hari ke hari, warga semakin merasa cemas dalam melakukan
aktivitas kesehariannya.Keterlibatan aparat dalam konflik sumberdaya alam antara masyarakat dan perusahaan
semakin tidak dapat diterima.Bahkan kali ini terjadi di kala warga tidak sedang melakukan aksi ataupun
pengrusakan.Kekerasan dan pelanggaran HAM terus dilakukan aparat keamanan demi kepentingan perusahaan.Ketika
ancaman tidak berhasil dilakukan kepada warga petani laki-laki, tindakan mereka pun mulai menjangkau perempuan
dan anak-anak.Dalam situasi konflik sumber daya alam, perempuan dan anak memiliki kerentanan yang lebih terhadap
kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti intimidasi, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.Dampak
dan trauma yang dialami mereka pun berbeda dengan laki-laki.Perempuan dan anak-anak kerap dimanfaatkan dan
dijadikan alat oleh pihak aparat untuk melemahkan perlawanan warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Solidaritas Perempuan menuntut Pemerintah Republik Indonesia agar mengambil langkah tegas untuk:
1. Menarik seluruh aparat Brimob dari wilayah Ogan Ilir dan wilayah konflik sumber daya alam lainnya;
2. Membebaskan warga yang ditangkap dan merehabilitasi mereka dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan
oleh kepolisian Sumsel;
3. Mengusut tuntas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob Sumsel terhadap warga Ogan
Ilir, khususnya perempuan dan anak-anak;
4. Negara harus segera mengembalikan dan memulihkan hak atas tanah warga.
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5. Mengambil segala langkah yang diperlukan untuk pemulihan dampak akibat intimidasi, kekerasan dan
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob Sumsel terhadap warga 22 desa di wilayah Ogan Ilir, khususnya
bagi perempuan dan anak-anak
Jakarta, 28 Juli 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person: Aliza (0818129770, aliza@solidaritasperempuan.org )
* Sumber Informasi dari Walhi Sumsel dan SHI

27

Siaran Pers Solidaritas Perempuan
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Sutinah, Perempuan Korban Penggusuran Parangtritis Bersaksi di Hadapan MK dalam
Uji Materi UU Pengadaan Tanah
Selasa, 14 Agustus 2012, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adapun yang menjadi agenda
siding adalah mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon serta dari pemerintah. Dalam sidang kali ini, ibu
Sutinah, seorang perempuan korban penggusuran di wilayah Parangtritis, bersaksi di hadapan Mahkamah Konstitusi
untuk menyampaikan pengalamannya ketika mengalami penggusuran dengan alasan penataan wilayah kumuh.
Terhadap kasus penggusuran yang dialaminya, Ibu Sutinah telah melakukan berbagai upaya perlawanan bersama
dengan Solidaritas Perempuan yang merupakan salah satu pemohon uji materi UU Pengadaan Tanah yang tergabung
dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH).
Ibu Sutinah tinggal dan menetap di Dusun Mancingan sejak tahun 2001, bersama dengan ratusan perempuan
lainnya ia menggantungkan sumber kehidupannya dan keluarga dengan berdagang di sekitar pantai Parangtritis hingga
tahun 2007 digusur dari dusun tersebut. Dalam kesaksiannya, Ibu Sutinah menyampaikan bahwa perencanaan maupun
proses penggusuran yang dilakukan di wilayah Parangtritis dilakukan Pemerintah tanpa melibatkan warga. "Sekitar
tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Bantul mengumpulkan warga untuk memberitahukan bahwa akan ada penataan
lapak-lapak yang dianggap kumuh. Tapi ketika penggusuran dilakukan sekitar tahun 2007, warga sama sekali tidak diberi
tahu sebelumnya atau dimintakan persetujuannya. Pemerintah bersama aparat Satpol PP melakukan penggusuran paksa,
tak hanya lapak-lapak di pesisir pantai tapi juga perumahan warga di wilayah dusun Mbolong-Desa Mancingan" Ujar Ibu
Sutinah.
Penggusuran yang kerap dilakukan dengan menggunakan kekerasan oleh aparat bersenjata lengkap tersebut
berlangsung secara bertahap sampai tahun 2010 dan telah menggusur lebih dari 250 KK.Penggusuran paksa atas tempat
tinggal dan sumber mata pencaharian telah mengancam keberlangsungan hidup warga, terutama perempuan."Akibat
penggusuran paksa, perempuan menjadi sulit mata pencahariannya, banyak anak-anak yang putus sekolah, ekonomi makin
sulit sehingga banyak kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang jadi korbannya" lanjut Ibu Sutinah dalam
kesaksiannya. Sampai sekarang Ibu Sutinah dan puluhan warga lainnya belum juga mendapatkan hak-haknya terkait
dengan rumah dan tempat usahanya sebagai penopang kehidupannya.Ia juga berharap dengan kesaksiannya ini, UU
Pengaadan Tanah yang melegalkan penggusuran terhadap warga dengan alasan demi kepentingan umum dan tanpa
memperhatikan hak-hak warga, dapat dibatalkan.
Praktik pengadaan tanah di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan dan konflik hingga kini. "Pengesahaan
UU PengadaanTanah, yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan regulasi pengadaan tanah sebelumnya, hanya akan
memudahkan negara melakukan perampasan tanah rakyat dengan alasan demi pembangunan dan kepentingan umum.
Padahal masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang membutuhkan pengadaan tanah."
Wahidah Rustam, Ketua Solidaritas Perempuan menyampaikan keprihatinannya. Selain itu, situasi sosial-ekonomi
masyarakat setelah pengadaan tanah tidak pernah diperhitungkan oleh Pemerintah, sehingga apabila ternyata
situasinya memburuk, rakyat sendirilah yang harus memikirkan nasibnya sendiri.
"Apalagi bagi perempuan, yang dalam konstruksi sosial mayoritas, terbatas akses dan kontrolnya atas tanah baik
secara komunal dan individu, sehingga biasanya tidak dilibatkan dalam proses persetujuan proyek. Padahal ketika
keluarganya mengalami kesulitan ekonomi akibat penggusuran, perempuan lah yang kemudian harus bekerja lebih berat
atau semakin bertambah bebannya demi memenuhi kebutuhan keluarga."Lanjutnya.Ia juga menegaskan bahwa
pemberlakuan UU Pengadaan Tanah hanya akan melanggengkan ketidakadilan gender dan memperburuk situasi
pemiskinan terhadap perempuan, dengan semakin meningkatnya pelanggaran hak-hak perempuan hanya untuk
kepentingan pemodal dan swasta. Oleh karenanya, Solidaritas Perempuan meminta Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Kontact Person:Ade Herlina: 0813 100 88232 Arieska: 0812 80564651
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Rosita: Perjalanan Buruh Migran Perempuan Memperjuangkan Hak-haknya
Dipenjara dan terancam hukuman pancung tidak lantas meruntuhkan semangat Rosita dalam memperjuangkan
keadilan. Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya perjuangannya tak sia-sia, Perempuan cantik berkerudung itu kini bisa
bernafas lega. Penantiannya akhirnya terjawab melalui surat Kementerian Luar Negeri yang menyatakan hak gaji Rosita
akan segera dipenuhi. "Kalau dapat (hak gajinya), akan buat sawah," ungkapnya. Pasalnya, Rosita saat ini beraktivitas
sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya.
Rosita Siti Saadah binti Muhtadin Jalil, Buruh Migran Perempuan (BMP) asal Karawang, Jawa Barat harus
menghadapi ancaman hukuman pancung di Uni Emirat Arab. Pada bulan April 2009 lalu, Ibu dari satu anak ini ditangkap
atas tuduhan pembunuhan terhadap rekan sesama BMP Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari Indonesia.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.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 saat itu belum juga datang, termasuk
ketika Rosita harus menjalani sidang pertama hingga ketiganya dan mendapat ancaman hukuman pancung.
Perjalanan Memperjuangkan Hak
Pada akhir Mei 2010, keluarga Rosita datang ke Sekretariat Solidaritas Perempuan untuk bersama-sama
memperjuangkan kebebasan Rosita. Sejak saat itu berbagai upaya telah dilakukan melalui koordinasi dan dialog intensif
dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan
melalui media. Berbagai upaya tersebut sedikit banyak membuahkan hasil, karena akhirnya Pemerintah memberikan
perhatian pada kasus Rosita.
Setelah Rosita menjalani tiga kali sidang sendirian, dan setelah berbagai upaya yang dilakukan pihak keluarga di
dalam negeri, pihak KBRI pun bergerak. Pada tanggal 11 Juni 2011, secara tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan.Polisi
memberikannya tiket, dan mengantarkan ke bandara, tanpa melalui koordinasi dengan perwakilan pemerintah
RI.Rosita dipulangkan sendirian tanpa pendampingan.Bahkan, pihak KBRI, maupun pemerintah Indonesia lainnya tidak
mengetahui perihal kepulangan Rosita saat itu.Hal ini diketahui ketika Rosita bersama Solidaritas Perempuan dan
Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menemui Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa, 14 Juni 2011. Ketika
dihubungi melalui telepon, ternyata Konsulat Jendral RI di Dubai, sebagai perwakilan pemerintah RI terdekat dari
Fujariah, sama sekali tidak mengetahui kepulangan Rosita.
Kembali ke tanah air, bukan berarti perjuangan Rosita berhenti.Pasalnya, Rosita masih memiliki hak atas gaji
selama 26 bulan Rosita berada di Uni Emirat Arab. Berbagai jalan pun ditempuh, antara lain melalui koordinasi dengan
Kemlu dan media. Tak hanya itu, Rosita bertekad untuk membagikan pengalamannya kepada banyak orang.Dia tidak
ingin kawan-kawannya sesama PRT migran mengalami hal yang serupa dengan dirinya.Selain berbicara di berbagai
media, Rosita juga memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui sidang 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.
Setelah menanti selama lebih dari tiga tahun, hak gaji Rosita akhirnya dipenuhi. Melalui surat tertanggal 3 Agustus
2012, Kemenerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI dan BHI menyatakan majikan Rosita telah membayar
gaji Rosita, dan meminta Rosita untuk hadir ke Kementerian Luar Negeri.
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Pembelajaran Berharga
Kisah Rosita memberikan kita pelajaran mengenai kegigihan seorang Buruh Migran Perempuan dalam
memperjuangkan hak-haknya. Rosita merupakan satu dari banyak wajah perempuan yang maju memperjuangkan
dirinya sendiri dan orang lain. Dia terus berjuang meski jalan yang harus ditempuh panjang dan tidak mudah.Berkat
perjuangan Rosita dan keluarganyalah akhirnya hak-hak Rosita dapat tercapai.
Meski demikian, keinginan Rosita tentunya belum sepenuhnya tercapai.Hingga saat ini perlindungan Buruh
Migran yang komprehensif masih berupa cita-cita yang belum terwujud. Pasca ratifikasi Konvensi Migran 1990 pun tidak
lantas menjadikan seluruh proses migrasi menjadi aman bagi Buruh Migran. Revisi UU No. 39 Tahun 2004 yang masih
berproses di DPR diharapkan bisa menjadi salah satu pijakan dari upaya mewujudkan cita-cita perlindungan Buruh
Migran tersebut.
Tak hanya itu, penting bagi Indonesia memberikan perlindungan yang intens untuk PRT.Konvensi ILO No. 189 tentang
Kerja Layak PRT seharusnya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengaturan perlindungan PRT, termasuk PRT migran.
Karena itu, penting kiranya kita meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tersebut.

Kontak Person :
NisaaYura: 085921191707
Ummy Habsyah: 085219393413
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Bulan Penuh Rahmah Menjadi Bulan Penuh Darah
Pada Minggu, 26 Agustus 2012, segenap bangsa ini dikejutkan oleh aksi pembunuhan, perampasan, pengejaran,
pembakaran hingga pelecehan terhadap perempuan Muslim Syiah di dusun Nangkernang, desa Karang Gayam,
kabupaten Sampang, Madura. Aksi ini telah menyebabkan korban tewas 1 orang bernama Hamama (50), 7 orang
menderita luka kritis, puluhan orang mengalami luka-luka dan puluhan rumah warga Muslim Syiah dibakar. Aksi keji ini
dilatar belakangi sweeping sekelompok masyarakat kepada pengikut Syiah dan juga kepada para santri dari luar kota
Sampang-Madura yang akan kembali ke pondok pesantren Tajul Muluk. Sweeping dilakukan karena ajaran Syiah
dianggap ajaran sesat oleh sekelompok orang.Hal ini juga semakin dikuatkan dengan statement dari Menteri Agama
yang mengatakan bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran sesat meskipun kemudian statement tersebut diralat. Pada aksi
ini, perempuan juga menjadi korban kekerasan, seperti yang diungkapkan Hanni (Pengikut Syiah) yang mendapatkan
ancaman perkosaan dari kelompok tertentu.
Sebelum terjadi penyerangan, kelompok Syiah telah mendapatkan ancaman 3 hari sebelumnya Dalam hal ini, Iklil selaku
abang dari Tajul Muluk sudah mulai merasakan penyerangan terhadap kelompok Syiah karena 3 hari sebelum aksi ini
terjadi, para pengikut Syiah telah menerima ancaman dimana orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah
para pelaku pembakaran tanggal 29 Desember 2011 lalu ditambah dengan beberapa orang lain yang wajahnya masih
asing. Pada tanggal yang sama pula, pukul 09.00 Iklil telah menghubungi kepolisian setempat dan menginformasikan
adanya eskalasi massa yang mencekam dan pihak kepolisian berjanji mengirimkan anggota polisi ke TKP hanya dengan
jumlah 5 orang personil. Namun sangat disayangkan, kehadiran pihak kepolisian tidak dapat menghentikan aksi
kekerasan dan pembakaran yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok Syiah.
Tindakan polisi yang terlambat merupakan bukti pengabaian hak berkeyakinan warga negara.Karena sesungguhnya,
konstitusi Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum yang 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, 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.
Peristiwa ini membuktikan bahwa negara telah melakukan pengabaian dan pengingkaran hak asasi warga negara untuk
melaksanakan kehidupan keagamaannya. Selain itu, negara juga telah melakukan pembiaran terhadap berkembangnya
praktik-praktik kekerasan atas nama agama, penghancuran pluralitas di Indonesia, dan arogansi kelompok yang
berujung pada ekslusifisme sosial.Agama manapun sangat mencintai keterbukaan, perdamaian, solidaritas, perbedaan.
Solidaritas Perempuan menilai aksi kekerasan atas nama agama yang dilakukan sekelompok massa, telah mengancam
keberagaman, menyempitkan makna keagamaan itu sendiri yang diamini oleh Negara. Oleh karena itu,Solidaritas
Perempuan mendesak pemerintah untuk:
1. Segera mengusut tuntas dan menindak secara hukum pelaku penyerangan terhadap Muslim Syiah di dusun
Nangkernang, desa Karang Gayam, kabupaten Sampang dan wilayah lain di Indonesia
2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan atas nama agama dalam kondisi apapun.
3. Segera menindak secara hukum segala organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan atas nama agama,
pihak kepolisian dan pemerintah daerah yang dianggap tidak professional dalam menyikapi isu keberagaman
dan melakukan pembiaran di Indonesia
4. Segera mencabut SKB 3 menteri dan kebijakan yang dinilai diskriminatif dan tidak menghargai Bhineka
Tunggal Ika, karena bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM, UU No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.
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Jakarta, 29 Agustus 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontact Person:
Donna Swita +6281312205022/donna@solidaritasperempuan.org
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Press Release

Bangkok, 3 September 2012

Delay In Funds For Adaptation Imperils Developing Countries
BANGKOK-Climate justice activists trooped to the venue of climate talks here Monday, condemning the rich,
industrialized countries, especially the United States and European countries, for delaying the establishment and
implementation of the much-needed adaptation fund for climate vulnerable countries or CVCs.Led by Jubilee SouthAsia Pacific Movement on Debt and Development (JS-APMDD), the protest action at the United Nations Conference
Centre (UNCC) of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) was
participated in by around 50 activists from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Philippines, Indonesia, Thailand, China,
South Africa, Kenya, Chile, Australia, the United Kingdom and the United States.
Lidy Nacpil, JS-APMDD coordinator, said that the recognition of climate debt and right to reparations is central to
their perspective on climate finance, which is not aid or assistance but part of reparations that is long overdue. She
explained that climate debt is "owed by those who are responsible for excessive greenhouse gases in the atmosphere, those
who have been using more than their fair share of atmospheric space for over a century, those who cause environmental
destruction that lead to the diminishing of the earth's capacity to absorb greenhouse gases, and those who generated and
continue to perpetuate the climate crisis by refusal to take action."
"The Annex 1 countries, led by the United States and European countries, have the obligation to pay reparations for
these debt owed to the people who have been affected by the climate crisis. The mobilization of unprecedented levels of
finance is needed to enable people, communities and nations to deal with present and as well as already unavoidable future
impacts of climate change, much of which are irreversible. It is also needed to make the systemic and technological
transformation necessary to prevent worst catastrophes, solve global warming and heal the planet," Nacpil said."The delay
in mobilization of climate finance imperils the people of vulnerable countries," she added.
AlizaYuliana from Solidaritas Perempuan, Indonesia said: "Instead of taking responsibility for their historical plunder
and abuse of our resources, the US and EU are pushing for false solutions that worsen the situation. Climate change projectssuch as REDD and CDM-will further accelerate the commercialization of our nature, forced eviction of local and indigenous
communities, gender injustices and feminization of poverty. We demand real solutions. They have to be responsible and pay
their climate debt as reparation to our damages."
Prerna Bomzan of LDC Watch said: "While the Least Developed Countries (LDCs) are the least responsible for
climate change, they are the most affected. We are demanding climate justice. Huge amounts of finance is urgently needed
for the massive loss and damage that our peoples are experiencing on a daily basis. We demand reparations for climate
debt now." -30Jubilee South-Asia/Pacific Movement on Debt and Development
(JS-APMDD)
Address in Bangkok: Ibis Bangkok Sathorn Hotel, 29/9 Soi Ngam Duphli (Sathorn Soi 1), Rama IV Road, Sathorn,
Bangkok 10120
Contact persons:
Reza, Email: reza@coastbd.org ; Mobile: 08.4264.0312
Bobby, Email: bobby.diciembre@gmail.com; Mobile: 09.1115.3212
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Perempuan Bersuara:
Mendesak 16 Kepentingan Perempuan Pada Calon Gubernur DKI Jakarta
Jakarta,18 September 2012. Pesta Demokrasi PemiluKada DKI Jakarta Tahap II segera dimulai. Berbagai cara
dilakukan cagub/cawagub untuk mendulang suara rakyat DKI Jakarta. Tidak sedikit pula, para tim sukses (timses)
cagub/cawagub yang menggunakan cara-cara tidak adil demi mendapatkan suara pada pilgub 20 September 2012
mendatang, dari obral janji, sembako, pengobatan gratis, pendidikan gratis,hingga jalan-jalan keluar kota.Namun,
sangat disayangkan, program kerja para kandidat cagub/cawagub DKI Jakarta, tidak mencerminkan kepentingan
perempuan Jakarta. Beberapa program para kandidat berpotensi terjadi penggusuran, menambah kemacetan,
menambah limbah pabrik, yang kemudian meminggirkan hak-hak perempuan dan berdampak pada kehidupan
perempuan dan masyarakat miskin lainnya.
Solidaritas Perempuan, sejak Pemilukada putaran 1, telah melakukan pendidikan politik kepada 1.500 perempuan
di 10 wilayah DKI Jakarta. Melalui diskusi kampung, perempuan DKI Jakarta menghasilkan 16 kepentingan perempuan,
yaitu : (1) pangan sehat dan murah, (2) Kesehatan, (3) pendidikan, (4) air bersih, (5) Penyediaan lapangan kerja,
kenyamanan kerja, dan upah buruh layak, (6) lingkungan yang sehat, (7) listrik murah dan aman, (8) transportasi publik
yang layak, murah dan aman, (9) penanganan kemacetan, (10) penanganan banjir, (11) penggusuran, (12) perlindungan
terhadap kelompok rentan: difable, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, anak jalanan, tuna wisma, pengemis,
dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), (13) Menentukan pengambilan keputusan, (14) Keamanan, (15) Seksualitas
perempuan, dan (16) Penghancuran keberagaman. Kepentingan perempuan ini belum menjadi prioritas program
kandidat.
Pemilukada putaran kedua, perempuan DKI Jakarta kembali bersuara dan mendesak kepentingan perempuan
kepada 2 (dua) Kandidat DKI Jakarta. Pada 18 September 2012, lima puluh (50) perwakilan perempuan di 4 wilayah
Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat) berdialog dengan 2 (dua) Kandidat Fauzi BowoNara dan Joko Widodo-Basuki yang diwakili oleh Ibu Nurjannah (Tim sukses Foke-Nara) dan Ibu Herni (Tim sukses JokoBasuki).
Perempuan menyampaikan persoalan, desakan kepentingan perempuan kepada kandidat, termasuk
menyampaikan dukungannya untuk mengawal pemilukada DKI yang bersih dari Politik Uang, Tidak Korup dan
memperhatikan kepentingan perempuan untuk dimasukkan dalam APBD saat terpilih nanti. 1500 perempuan akan
melakukan pemantauan untuk memastikan kepentingan perempuan menjadi perhatian yang serius dari Kandidat
terpilih.
Persoalan air bersih dan limbah industri, banjir, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mahal, pangan mahal dan
tidak sehat, raskin yang buruk, adalah persoalan yang dialami perempuan 10 kampung DKI Jakarta."Kami menegaskan
1.500 Perempuan mendesak 16 kepentingan perempuan dan berkomitmen melakukan pemantauan pilgub DKI Jakarta
putaran kedua, untuk memastikan kepentingan perempuan terakomodir" Ujar Wahidah Rustam-Ketua Badan Eksekutif
Nasional Solidaritas Perempuan.
Kontak Person :
Hasmia (0813-180038949), email : hasmia@solidaritasperempuan.org
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Negara Mengabaikan Perlindungan Hak Perempuan Petani
Diperingatinya 24 September sebagai hari Tani Nasional, karena di tanggal ini lahirnya UU Pokok Agraria sebagai UU
yang mengatur hak kepemilikan tanah rakyat. Namun, sejak tidak diberlakukannya Undang-undang ini, semakin
maraklah kasus-kasus perampasan tanah secara sistematis yang melibatkan aparat militer. Lahirnya kebijakan, seperti
UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, bahkan yang terbaru UU No2/2012 tentang Pengadaaan tanah untuk
Pembangunan,telah mengguatkan perampasan tanah produktif dialih fungsikan menjadi lahan-lahan industri skala
besar seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan skala besar lainnya, dan pemukiman setiap tahunnya ada sekitar
158.000 hektar lahan yang dialih fungsikan mengakibatkan kurangnya produksi pangan di Indonesia dan berdampak
pada banyaknya perempuan petani kehilangan sumber mata pencaharian, dan harus mencari sumber ekonomi lain
untuk menopang perekonomian keluarga bahkan menjadi buruh migran di luar negeri.
Begitupun kebijakan disektor pertanian, termasuk pangan, seperti UU No.7/1996 tentang Pangan, juga tidak
memberikan perlindungan bagi hak perempuan petani Kebijakan ini justru mengabaikan hak perempuan petani
dalampengelolaan sumber daya pangan, dan memberi ruang bagi investor untuk menguasai sektor pertanian di
Indonesia. kebijakan yang cenderung berpihak pada investor asing dan perusahaan-perusahaan multinasional seperti
Sinar Mas, Dupont, Unilever, Sygenta, Kraft, Cargill, Astra Internasional, dan Indofood, Keterlibatan perusahaanperusahaan diperkuat dengan skema public priivate sector, dalam berbagai program, salah satunya MP3EI yang
mendorong untuk terjadinya food estate, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Sumber-sumber produksi pangan,
seperti benih, pupuk, juga telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yang mengakibatkan benih-benih
lokal mulai hilang, termasuk produk-produk pertanian berbasis kimia
Situasi petani ini juga tidak semakin baik dengan adanya Revisi UU Pangan No.7 Tahun 1996 yang tidak mencerminkan
perspektif keadilan gender, khususnya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan atas
pangan, Data terakhir FAO mencatat, tahun 2009 terdapat sebanyak 150 juta orang yang mengalami kelaparan[1],
sementara berdasarkan data Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan, pada 2010 tercatat 43.616 anak balita gizi
buruk[2]. RUU Pangan belum memberikan jaminan perlindungan perempuan petani atas hak-hak ekonomi sosial dan
budaya, dan secara nyata Negara telah mengabaikan komitmennya untuk melindungi, memenuhi, serta menghapuskan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. RUU Pangan ini juga memberikan peluang masuknya pangan impor
dikuatkan dengan adanya sejumlah internasional, seperti G-20, WEF (World Economic Forum), ASEAN, dan sejumlah
perundingan FTA (Free Trade Agremeent) yang akan berdampak menghambat produksi pangan lokal perempuan
petani.
Memperingati Hari Tani Nasional, Solidaritas Perempuan mendesak Negara untuk segera
1. Memastikan bahwa kebijakan RUU Pangan berperspektif gender dandapat menjawab persoalan mendasar
yang dihadapi perempuan petani.
2. Menjadikan UU Pokok Agraria sebagai landasan dalam setiap kebijakan sektor pertanian.
3. Mengembalikan sistem pengelolaan pertanian Indonesia kepada perempuan petani dengan berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan perempuan petani.
4. Menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan pertanian/produktif yang mengancam hilangnya sumber
kehidupan perempuan petani.
5. Membahas RUU pemberdayaan dan perlindungan petani yang berpihak pada perempuan petani sebagai
bentuk keseriusan negara terhadap kehidupan perempuan petani.
Jakarta, 24 September 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
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Solidaritas Perempuan Mendesak Kementerian Luar Negeri
Segera Implementasi Konvensi Migran PBB 1990 dalam Penanganan Kasus Buruh Migran
Solidaritas Perempuan (SP) sebagai salah satu organisasi yang telah 12 tahun secarakonsisten menangani kasus
Kekerasan dan Pelanggaran hak Buruh Migran. Penanganan kasus BMP dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya
berdialog, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya n Direktur Perlindungan
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI).Pada Kamis (18/10), SP bersama Solidaritas Buruh
Migran Karawang, dan keluarga Buruh Migran Perempuan (BMP) yang mengalami kekerasan dan pelanggaran hak BMP,
kembali melakukan dialog dengan Bapak Tatang Razak bersama staff-staffnya. Pertemuan ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang tepat, jelas dan akurat terkait beberapa kasus yang ditangani SP, serta menyampaikan
pandangan SP kepada Kemlu terkait pola koordinasi dan sistem informasi dalam penanganan kasus BMP, proses
bantuan hukum terhadap BMP, termasuk segera mengimplementasikan Konvensi Migran PBB 1990.
Pasalnya, pengalaman SP dalam penanganan kasus, menemukan permasalahan terkait kurang optimal pola
koordinasi dan pemberian informasi yang dilakukan Kemlu. Misalnya saja, dalam kasus BMP N yang meninggal dibunuh
majikannya di Arab Saudi.Pihak keluarga baru mengetahui N meninggal lebih dari enam bulan setelah kejadian
tersebut.Masih terkait kasus ini, proses hukum terkesan berlarut-larut, serta informasi yang diberikan kepada keluarga
kurang jelas. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum terkait proses pengadilan di Arab Saudi, dan sampai saat ini
pun (hampir 2 tahun) keluarga BMP juga belum mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amin,
Kakak ipar N, kepada Kemlu dalam pertemuan Kamis lalu, "Setidaknya saya mendapatkan kejelasan informasi mengenai
proses persidangan yang sedang berjalan di Arab Saudi, dan jangan sampai hak-haknya terlupakan."
Proses hukum yang berlarut-larut juga terjadi pada kasus W dan S, BMP asal Karawang dan Sumbawa yang
dituduh melakukan sihir di Arab Saudi, dan terancam hukuman mati. Tidak hanya proses hukum yang berlarut, kurang
proaktif Kemenlu dalam memberikan informasi mengenai perkembangan kasus, sehingga pihak keluarga maupun
kuasa hukum tidak mendapatkan setiap perkembangan kasus dengan cepat tetapi juga kesimpangsiuran informasi
mengenai kasus ini. Informasi resmi terakhir dari Kemlu kami peroleh tertanggal 29 Desember 2012. Informasi yang
diberikan sudah sangat lama, sementara media nasional maupun lokal sempat memberitakan S akan dieksekusi pada
tanggal 3 September 2012 lalu. Sementara pada 9 Oktober lalu, sejumlah media memberitakan S sudah diputus bebas
dan sudah dipulangkan, sumber berita berasal dari Disnaker setempat.Kedua pemberitaan tersebut sangat berbeda
dengan informasi yang diperoleh SP melalui Kemlu, baik secara lisan maupun tertulis.
Dalam pertemuan ini, Ibu Sumi, ibu kandung dari W meminta kejelasan terkait kasus anaknya yang sudah empat
tahun dipenjara. Total delapan tahun sudah Bu Sumi tidak bertemu W, karena W sudah bekerja selama empat tahun, dan
dipenjara selama empat tahun, Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sumi mengajukan permintaan, "Saya meminta Kemlu
menyampaikan surat saya kepada W, saya juga minta W segera dibebaskan, karena sudah delapan tahun tidak
bertemu."Lambannya penanganan kasus, juga terjadi pada kasus-kasus BMP yang bekerja di Suriah.Hingga saat ini
mereka masih bekerja di dalam situasi berbahaya yang mengancam keamanan dan keselamatan mereka, mengingat
Suriah saat ini sedang mengalami krisis politik.
Di sisi lain, SP sangat mengapresiasikan dukungan dan kerja keras yang kuat dari Kemenlu sebagai leading sektor
pemerintah dalam ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990. Konvensi Migran PBB 1990 merupakan sebuah payung hukum
komprehensif bagiperlindungan Buruh Migran, yang menjamin hak-hak Buruh Migran dan keluarganya, termasuk BMP
yang kasusnya ditangani oleh SP. Sehingga, seharusnya Kemenlu dapat menggunakan Konvensi Migran PBB 1990
sebagai landasan bagi Kemlu dalam kerja-kerjanya.Menanggapi masukan SP, Tatang Razak selaku Direktur
Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri menyatakan komitmennya untuk memperbaiki koordinasi dengan
SP dalam hal penanganan kasus.Menurutnya, Kemlu sudah memiliki SOP terkait sistem pemberian informasi mengenai
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perkembangan kasus kepada keluarga Buruh Migran, yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh staf penanganan kasus di
direktorat WNI & BHI Kementrian Luar Negeri.
Pihak Kemlu juga berjanji untuk memperbaiki koordinasi dan komuniksi terkait pemberian informsi, termasuk
dalam hal memfasilitasi pengiriman surat. Kami berharap janji Kemlu bisa benar-benar ditepati, sehingga penanganan
Buruh Migran benar-benar bisa berjalan optimal. Sebagai analisis dan masukan kami terhadap Penanganan Kasus Kemlu
yang berjalan selama ini, di dalam pertemuan tersebut, SP juga memberikan sejumlah rekomendasi agar Kemlu:
1. Mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 ke dalam kebijakan dan langkah-langkah perlindungan
terhadap Buruh Migran Indonesia
2. Memberikan informasi terkait kasus-kasus secara lengkap dan jelas kepada Buruh Migran/keluarganya, dan
kuasa hukum, termasuk menjelaskan mengenai sistem hukum dan langkah-langkah yang akan dilakukan
untuk menyelesaikan kasus terebut..
3. Memberikan informasi perkembangan kasus secara proaktif dan responsif kepada Buruh
Migran/keluarganya, dan kuasa hukum
4. Responsif dalam melakukan bantuan hukum dan perlindungan terhada Buruh Migran yang mengalami kasus
kekerasan dan pelanggaran hak, termasuk Buruh Migran yang berhadapan dngan hukum, dan buruh migran
yang berada dalam kondisi perang.

Kontak Person:
Ummy Habsyah: 085219393413,
Thaufiek Zulbahary: 085770502485
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UU Pangan : Bukti Ketidakberpihakan Negara Terhadap Perempuan
Situasi kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk yang terjadi di
wilayah Indonesia sampai saat ini belum terselesaikan, seperti yang
terjadi di NTT pada tahun 2010, sebanyak 1,6 juta penduduk NTT
terancam kelaparan serius situasi ini dilaporan oleh kepala dinas
sosial NTT. NTT adalah wilayah indonesia yang banyak
menghasilkan produksi pertanian dan warganya bekerja di
pertanian. Setidaknya 40,1% ibu hamil dan 26,4% perempuan usia
subur menderita anemia, akibat krisis pangan. Menurut data Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, jumlah penderita berat kurang di
kalangan anak balita mencapai 17,9% yang terdiri dari 4,9 % gizi
buruk dan 13,0% kurang gizi. Dari data diatas terlihat bahwa situasi
kelaparan, kurang gizi dan anemia banyak dialami oleh perempuan.
Sementara pengelolaan sumber pangan sebahagian besar dilakukan perempuan, namun perempuan masih sangat
kesulitan dalam mengakses hak atas pangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam proses produksi, konsumsi dan
distribusi.
Situasi lain, kriminalisasi terhadap petani juga banyak terjadi, seperti yang terjadi pada petani di Indramayu yang
dikriminalisasi karena mereka membudidayakan benih lokal . Kriminalisasi juga rentan dialami perempuan petani, yang
90% terlibat dalam proses pembudidayaan, yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman telah melanggar hak cipta. Ancaman ini juga tercermin dalam UU Pangan yang baru disahkan, pada
pasal 77 tentang rekayasa genetika.Sistem rekayasa genetika, mengancam keberlanjutan benih lokal yang dikelola oleh
perempuan petani. Persoalan lain yang dihadapi perempuan petani adalah semakin sempitnya ketersediaan lahan
pertanian di Indonesia, karena telah dialih fungsikan. Berdasarkan hasil sensus lahan yang dilakukan oleh Kementerian
Pertanian (Kementan), lahan sawah pada 2010 susut menjadi 3,5 juta hektare (ha) dari 4,1 juta ha di 2007. Dalam rentang
waktu tiga tahun, konversi lahan mencapai 600 ribu ha. Dengan situasi ini melihat ketersediaan pangan untuk Indonesia
kecil kemungkinan adanya ketersedian produksi pangan, jelas akan semakin membuka impor besar-besar untuk
memenuhi ketersedian pangan Indonesia yang juga diakomodir dalam UU Pangan pada pasal 36 pengaturan impor
pangan.
Persoalan kelaparan, krisis harga pangan, impor pangan, standarisasi/labelisasi industri pangan,bahkan
kriminalisasi perempuan petani, secara tegas belum terjawab dan diakomodir dalam kebijakan ini. Padahal situasi ini,
sangat berdampak pada peran dan kehidupan perempuan dalam pengelolaan sumber daya pangan. Hak-hak
perempuan dalam proses produksi pertanian dan menghilangkan benih kearifan lokal semakin terpinggirkan, bahkan
mulai hilang. Persoalan ini juga tidak terlepas dari keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia
dalam sektor pangan, salah satunya terlibat dalam spekulasi harga pangan di Indonesia, berakibat kepada daya beli
masyarakat terutama perempuan.
Pengesahan UU Pangan pada tanggal 18 Oktober 2012, sama sekali bukan kebijakan yang dapat menjawab
persoalan-persoalan diatas. Menurut DPR yang disampaikan pada siaran persnya ketika pengesahan Undang-undang
Pangan ini, untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal dengan mengutamakan keanekaragamam pangan dan
pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Namun pada kenyataannya, UU Pangan tersebut justru berpotensi
menghilangkan kearifan lokal perempuan, menghilangkan industri pangan rumahan yang dikelola oleh perempuan,
peluang keterlibatan sektor swasta dalam penguasaan sektor pangan, dan peluang terjadinya impor pangan, bahkan UU
Pangan ini masih mendiskriminasikan perempuan dalam pengelolaan pangan. Terbukti dengan tidak dimasukkannya
asas keadilan gender, dan UU No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan.Pengalaman, pengetahuan, dan hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya pangan jelas tidak
diakomodir dalam UU Pangan.
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Pengesahan UU Pangan ini semakin membuktikan kepentingan pasar dan melegitimasi perjanjian perdagangan
internasional, salah satunya Perjanjian Eropa-Asia yang akan dilakukan pada pertemuan ASEM (Asia-Europe Meeting)
ke-9 di Laos bulan November 2012. Kerjasama ini, akan memberikan peluang bagi produk pertanian Uni Eropa untuk
lebih kompetitif di pasar Indonesia dan akan terjadi peningkatan ekspor Uni Eropa untuk produk susu, sereal, daging,
gula dan pangan olahan. Semuanya tentu saja akan berimbas terhadap produsen beras, jagung, gula, susu atau daging di
Indonesia.Sementara kehadiran Kelembagaan Pangan dalam UU Pangan, belum menjamin perlindungan, pemenuhan
dan penghormatan hak perempuan atas pangan. Bahkan UU Pangan diidentifikasikan memiliki kontrol yang kuat atas
sistem pangan mulai dari tingkat nasional hingga desa sebagai cara untuk memastikan tercapainya kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menyatakan kekecewaan terhadap pengesahan Undang-Undang
Perubahan atas UU Pangan No.7 tahun 1996 tentang Pangan, yang semakin membuktikan ketidakberpihakan
pemerintah dan DPR terhadap kepentingan hak-hak perempuan atas pangan. Solidaritas Perempuan bersama dengan
perempuan petani, perempuan nelayan dan perempuan miskin kota, siap dan terus memperjuangkan hak perempuan
atas pangan yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Pangan.

Kontak Person :
Ade Herlina : adeherlina@solidaritasperempuan.org
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OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRANDENGAN
STANDAR KONVENSI MIGRAN 1990
Kembali, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan 10 November dalam rangka mengenang jasanya,
menghormati keberadaannya, dan memberi arti pada pengorbanannya. Saat ini, ada sekelompok orang yang diberi
nama pahlawan devisa; namun demikian realitas penghormatan terhadap pahlawan ini bukan saja masih jauh dari
memadai, lebih dari itu, saat ini masih terdapat kecenderungan pengabaian, pelecehan, penghinaan, rangkaian tindak
kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Komoditisasi buruh migran terus berlangsung, baik secara gelap maupun
terang-terangan, di berbagai tingkat, dari desa asal hingga tempat kerja mereka.
Upaya Pemerintah untuk menyediakan perangkat perlindungan hukum bagi buruh migran bukan tidak ada,
tetapi terasa lamban, tidak menyeluruh, ad hock, dan nyaris tidak efektif. UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri No 39 tahun 2004 terbukti mengandung kelemahan-kelemahan mendasar dalam sisi
perlindungan, dan karena itu setelah sekitar 8 tahun diimplementasikan, Pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi
UU ini. Sayangnya proses pembahasan revisi UU tersebut berjalan sangat lambat; hingga akhir tahun 2012 proses revisi
UU PPTKILN no 39/2004 itu belum menunjukkan hasil yang optimal. Sementara itu praktek penipuan, perdagangan
tenaga kerja Indonesia, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi buruh migran Indonesia, terus berlangsung.
Sesungguhnya, meskipun lamban, Indonesia kini telah memiliki standard HAM internasional untuk perlindungan
hukum warganya yang bekerja di luar negeri. Setelah belasan tahun organisasi masyarakat sipil meminta, mendorong,
mendesak, dan menuntut, pada tanggal 12 April 2012 DPR dan Pemerintah akhirnya meratifikasi Konvensi PBB Tahun
1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 90); dan pada
bulan Mei 2012 Kementerian Luar Negeri telah mendaftarkan proses ratifikasi ini secara resmi pada Sekertariat PBB.
Masalahnya kini, kita harus segera merealisasikan standard HAM internasional itu kedalam sistem peraturan dan
perundang-undangan untuk melindungi buruh migran.
Ratifikasi Konvensi adalah langkah awal untuk mewujudkan sistem perlindungan Buruh Migran dan anggota
keluarganya secara menyeluruh. ARRAK yang terdiri dari26 organisasi masyarakat sipil terus menyatukan langkah
dalam perjuangan untuk buruh migran. Kami menyatakan komitmen kami untuk terus memantau implementasi
Konvensi Migran 90. Konvensi Migran 90 harus menjadi dasar dari optimalisasi perlindungan Buruh Mirgran dan
Keluarganya, termasuk dasar dari harmonisasi berbagai kebijakan terkait Buruh Migran.
ARRAK mendorong proses optimalisasi perlindungan buruh migran dengan perangkat hukum dan perangkat
penguatan buruh migran dalam bentuk penyediaan informasi serta pendidikan bagi buruh migran beserta anggota
keluarganya sejalan dengan konvensi Migran 1990 dan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW).
Berkaitan dengan itu, ARRAK mendesak Pemerintah dan DPR untuk:
1. menyegerakan adanya Undang-undang perlindungan buruh migran Indonesia yang mengacu pada Konvensi
Migran 1990 dan Konvensi Migran, serta CEDAW. UU ini adalah pengganti UU No. 39 Tahun 2004
2. meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga
3. menyegerakan adanya Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang benar-benar
melindungi PRT, dan berlandaskan pada Konvensi ILO No. 189
Sebagai aliansi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, ARRAK akan mengambil peran dalam:
1. penyusunan Laporan bayangan Implementasi Migran 90 yang disusun oleh masyarakat sipil berdasarkan pada
fakta dan data mengenai pemenuhan perlindungan dan pengghormatan hak-hak Buruh Migran dan anggota
keluarganya di Indonesia dan di tempat kerja buruh migrant Indonesia
2. penyusunan modul-modul dan program-program pelatihan yang dilakukan untuk terus memperkuat Buruh
Migran dan anggota keluarganya dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
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3. mengajak Buruh Migran dan keluarganya, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat Indonesia untuk
terus menyatukan langkah mewujudkan perlindungan bagi Buruh Migran dan anggota keluarganya.
Jakarta, 9 November 2012
ARRAK '90:
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Ardanary Institut,ASPEK, CWGI, Gerakan Perempuan untuk Perlindungan
Buruh Migran (GPPBM), Human Rights Working Group (HRWG), PBHI,
Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IWORK, KOHATI, Kalyanamitra, Jala PRT,
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, TURC.
Sekretariat:
Human Rights Working Group-Indonesia
Gedung Jiwasraya Lantai DasarJL. R.P Soeroso No. 41 Gondangdia, Menteng, Jakarta, 10320. Indonesia
Kontak Person:
Thaufik (Koordinator): 081 219 34205; Akbar (sekertaris): 021 70733505 / 3143015, Lily: 081387385506
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Atas Kasus Perkosaan Buruh Migran Perempuan di Malaysia

Pelanggaran Hak Asasi Yang Terus Berulang:
Cermin Negara Belum Serius Melindungi Buruh Migran Perempuan (BMP)
Pada 9 Nopember 2012, sekali lagi rakyat Indonesia dikejutkan oleh berita kasus perkosaan terhadap buruh
migran perempuan. Kali ini menimpa SM, Buruh Migran Perempuan asal Batang, Jawa Tengah, yang mengalami
perkosaan oleh 3 (tiga) oknum polisi Malaysia. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi BMP-PRT tentunya bukan hanya
dialami SM. Sebelumnya kasus serupa menimpa banyak BMP-PRT Indonesia dan saat ini jutaan BMP-PRT Indonesia
berada dalam situasi rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi mereka. Sayangnya perhatian media dan publik
luas terhadap kasus kekerasan terhadap buruh migran belum cukup menyadarkan pemerintah untuk segera
membangun sistem perlindungan yang komprehensif di semua fase migrasi (sebelum keberangkatan, di tempat kerja,
dan saat kepulangan). Bahkan seringkali kasus-kasus pelanggaran hak BMP-PRT malah berujung pada langkah reaktif
yang tidak menyentuh akar persoalan (Misalnya, melakukan penghentian penempatan BMP-PRT tanpa diiringi
pembenahan-pembenahan).Lebih parah lagi, kasus-kasus pelanggaran terhadap BMP-PRT justru sering disikapi
dengan pernyataan-pernyataan gegabah dari pejabat publik yang melemahkan dan justru menstigma BMP-PRT
sehingga menambah lapisan penderitaan korban dan keluarganya.
Sepanjang Oktober 2011 hingga Oktober 2012, Solidaritas Perempuan (SP) menangani 37 kasus pelanggaran Hakhak BMP-PRT, 2 (dua) kasus diantaranya adalah kasus perkosaan. Jumlah kasus tersebut belum termasuk angka kasus
keseluruhan yang ditangani oleh berbagai pihak termasuk LSM yang belum terangkat oleh media. Ironisnya, tingginya
jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP-PRT tidak diiringi dengan kecakapan pemerintah dalam merespon
kasus-kasus tersebut.
R a t i f i k a s i K o n v e n s i M i g r a n 1 9 9 0 p e r l u D i i r i n g i Pe r u b a h a n P a r a d i g m a Pe m e r i n t a h
Kejadian yang menimpa SM terjadi setelah lebih dari 6 (enam) bulan pemerintah RI meratifikasi Konvensi Migran 1990
(Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak semua Pekerja Migran dan anggota Keluarganya). Pada 12 April
2012, DPR RI menyetujui ratifikasi Konvensi tersebut dan kemudian proses ratifikasi Konvensi tersebut dituangkan
dalam UU No. 6 tahun 2012. Ada banyak langkah lanjutan yang seharusnya dilakukan pemerintah setelah proses
ratifikasi Konvensi Migran 1990. Hal yang mendasar adalah perubahan paradigma yang awalnya melihat buruh migran
hanya sebagai entitas bisnis (tata niaga) ke arah bagaimana melihat buruh migran sebagai manusia yang hak-haknya
harus dihargai, dilindungi dan dipenuhi. Konvensi Migran 1990 sebagai payung hukum perlindungan Buruh Migran yang
komprehensif penting untuk segera diimplementasikan.Kebijakan Nasional dan daerah terkait buruh migran perlu
segera diharmonisasikan dengan Konvensi tersebut, sehingga buruh migran terjamin perlindungannya dan dapat
merasakan manfaat dari diratifikasinya konvensi tersebut.
Butuh keseriusan dan tindakan nyata dari pemerintah RI dalam menyediakan sistem perlindungan yang
komprehensif untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi BMP-PRT di semua proses penempatan/migrasi.
SP berpandangan bahwa kasus yang dialami SM dan BMP-PRT lainnya, tidak bisa hanya ditanggapi secara reaktif ala
pemadam kebakaran semata. Pemerintah perlu bercermin bahwa mereka belum serius membangun sistem
perlindungan buruh migran. Salah satunya tercermin dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN), dimana tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme penanganan kasus buruh
migran Indonesia menjadi bukti kelemahan kerangka kebijakan yang diatur dalam UU tersebut. Pemerintah telah gagal
dalam menyediakan mekanisme perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh migran. Pemerintah juga belum
maksimal dalam hal diplomasi dengan Negara-negara penempatan.Padahal pasca ratifikasi Konvensi Migran 1990,
pemerintah RI sudah sepantasnya tampil lebih percaya diri dan berwibawa untuk berdiplomasi dengan pemerintah
Negara tujuan buruh migran agar lebih melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak buruh migran Indonesia.
Setelah SM, kita tidak ingin mendengar lagi ada kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap BMPPRT di luar negeri. Sudah saatnya pemerintah Indonesia berupaya lebih maksimal mengupayakan perlindungan buruh
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migran dan keluarganya. Dengan demikian BMP-PRT merasakan adanya peran Negara dalam melindungi hak-hak
mereka, bukan lagi 'bergantung pada nasib'.
Tuntutan Solidaritas Perempuan
Atas terjadinya kasus perkosaan BMP-PRT di Malaysia dan situasi rentan BMP-PRT terhadap kekerasan dan pelanggaran
hak-hak mereka, maka Solidaritas Perempuan (SP) dengan tegas menuntut:
1. Pemerintah RI dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
(PPILN) dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan pendekatan hak asasi manusia dan
berperspektifgender, sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) dan Rekomendasi Umum CEDAW
mengenai Buruh Migran Perempuan.
2. Pemerintah segera melakukan harmonisasi seluruh kebijakan migrasi, baik nasional maupun daerah
denganmengacu pada prinsipdan pasal-pasal dalam Konvensi Migran 1990.
3. Pemerintah RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT Migran 1990 sebagai
acuandalammenyediakan standar perlindungan hak BMP-PRT yang komperhensif dan meningkatkan posisi
tawar RI dengan negara tujuan buruh migran.
4. Pemerintah menyelesaikan dan terus mengawal kasus-kasus pelanggaran hak asasi BMP-PRT melalui upaya
hukum yang seadil-adilnya dan memastikan semua hak-hak korban terpenuhi termasuk jaminan perlindungan
saksi dan korban, pemulihan dan perawatan kesehatan yang diperlukan.
5. Pemerintah segera mereview Memorandum of Understanding (MoU) antara RI dan Malaysia dan membangun
kesepakatan yang lebih mengikat (Bilateral Agreement) dengan memastikan jaminan perlindungan hak-hak
buruh migran perempuan, diantaranya persamaan hak di depan hukum dan hak untuk mendapatkan bantuan
hukum secaramemadai dan maksimal.
Jakarta, 18 Nopember 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak person:
Thaufiek Zulbahary (08121934205),
NisaaYura (085921191707)
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Siaran Pers Bersama

Jakarta, 23 November 2012

Selamatkan Rakyat, Turunkan Emisi, Hentikan Membakar Bumi
Tiga hari lagi KTT Perubahan Iklim, dunia menjadi saksi meningkatnya krisis akibat dampak perubahan iklim.
Mulai badai Sandy di Amerika Serikat hingga banjir dan berbagai bencana lingkungan lainnya yang makin rutin dan
meluas di negara-negara Asia. Namun, pemimpin-pemimpin negara industri justru mempermainkan nasib penduduk
bumi lewat ketidakpastian kewajiban penurunan emisi mereka, dan dukungan adaptasi bagi negara-negara
berkembang dan miskin.Tak hanya menjadi batu sandungan dalam setiap KTT Iklim, Amerika Serikat bahkan berusaha
keras membawa substansi negosiasi-negosiasi iklim ke dalam negosiasi informal di luar skema PBB-UNFCCC, yaitu
Major Economies Forum on Energy and Climate. Negara yang menolak menandatangani Kyoto Protokol ini justru
mempengaruhi negara-negara lainnya memutuskan masa depan perundingan iklim melalui forum tersebut, yang
dihidupkan kembali oleh Barack Obama pada 2009.MEF beranggotakan Negara-negara yang sebagian besar menjadi
penyumbang GRK di atmosfer, yaitu Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India,
Indonesia, Italy, Japan, Korea, Mexico, Russia, South Africa, the United Kingdom, and the United States. Anggota MEF
berkontribusi terhadap 85% emisi dunia. Forum ini sejak lama dikritik melemahkan UNFCCC.
Sejak lahirnya pada 1997 Protokol Kyoto (KP) hingga berakhirnya periode pertamanya tahun ini, protokol
tersebut terus dihambat untuk bisa menghasilkan capaian yang signifikan bagi penyelamatan penduduk bumi. Dan
sebagai satu-satunya instrumen kebijakan yang dapat mengikat secara hukum peran dan tanggungjawab negaranegara industri, tentu keberadaannya harus didukung pasca 2012.Saat ini, Protokol Kyoto tetap akan dilanjutkan untuk
periode 2013-2015 atau 2013-2020 (baca; tergantung kesepakatan di COP 18), akan tetapi secara substansi protokol
tersebut kehilangan kekuatannya dikarenakan “Major Emmiters” seperti ; Canada, Jepang, Rusia, China dan USA tidak
lagi terikat didalammnya. Mereka telah menyatakan tak bersedia terlibat dalam Perpanjangan Kyoto Protokol.Apalagi
perpanjangan KP sebenarnya hanya untuk mengisi kekosongan sebelum disepakatinya protokol baru yang lebih
moderat dan sedang di negosiasikan dibawah “Ad Hoc Working Group on The Durban Platform for Enhanced Action”.
Artinya perpanjangan KP bukanlah isu utama hari ini, akan tetapi substansi KP tersebutlah yang harus tetap dikawal,
sehingga bisa mengatur secara mandatori level reduksi emisi kolektif global bagi negara industri maju untuk
menghindari kenaikan suhu bumi di atas 1,50C-20C. Substansi penting lainnya adalah, bahwa KP periode kedua tidak
boleh mengakomodir mekanisme pasar untuk menjalankan tanggungjawab negara-negara industri seperti yang di
promosikan oleh Amerika Serikat dan UNEP.
Padahal situasi genting yang sedang dihadapi penghuni bumi sudah terkonfirmasi setidaknya sejak 20 tahun yang
lalu. Salah satunya yang terkini, dirilis Badan cuaca AS Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) dalam
Buletin Greenhouse Gas Bulletin menyatakan jumlah karbondioksida, methane dan Nitrogen dioxide naik terus sejak
1990-2011.Di Indonesia sendiri, Dr. Alan Koropitan mengutip penelitian Cheung, dkk (2009) menjabarkan potensi hasil
tangkapan ikan di Indonesia akan menurun sampai sekitar 20 persen pada 2100. Dalam skenario lanjutan, walaupun level
CO2 bisa dipertahankan pada level seperti pada 2000, Indonesia pun masih berpotensi kehilangan hasil tangkapan ikan
sekitar 5 persen pada 2100.
Selain itu, dalam kurun 10 tahun terakhir, frekuensi cuaca ekstrem semakin panjang. Frekuensi melaut nelayan
mengalami penurunan: dari sebelumnya berkisar antara 240 hingga 300 hari per tahun menjadi hanya 160 hingga 180
hari per tahun. Hasil tangkapan menjadi tidak pasti, bahkan sedikit sekali di kawasan yang kerusakan laut dan pesisirnya
kian meluas.Pada level ini, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan dari laut dapat teratasi apabila Pemerintah
melakukan pekerjaan rumahnya dari sekarang. Salah satunya, data kondisi cuaca dan wilayah tangkap ikan yang belum
sampai ke kampung-kampung nelayan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian
Kelautan dan Perikanan harus kerja ekstra, agar informasi-informasi itu bisa sampai ke nelayan, sehingga mereka
mampu memprediksi wilayah tangkap dan hari melaut.
Tak berhenti pada pengadaan informasi, Negara berkewajiban menyediakan asuransi bagi nelayan, memastikan
akses permodalan dan transfer pengetahuan terkait sumber pendapatan alternatif untuk mengelola hasil perikanan, dan
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juga resiko-resiko kehilangan nyawa saat melaut karena iklim ekstrim.Selain Nelayan, dampak perubahan iklim semakin
memperburuk situasi perempuan secara umum. Cuaca ekstrim mempengaruhi sumber kehidupan perempuan
mengakibatkan beban hidup mereka semakin meningkat, seperti yang dialami perempuan nelayan di Cilincing yang
bekerja lebih dari 15 jam perhari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih tanpa perlindungan dari Negara
terhadap situasi yang dialami perempuan akibat perubahan iklim. Sebaliknya, kebijakan dan proyek-proyek untuk
menjawab perubahan iklim, seperti REDD+, semakin memperparah situasi perempuan.
Indonesia sendiri justru tak banyak dan tak bersegera memastikan warganya selamat dari dampak perubahan
iklim, termasukmelakukan upaya adaptasi. Padahal banyak dana-dana bantuan dan kerjasama untuk penanganan
perubahan iklim yang telah diterima Indonesia. Sedikitnya 42 persen dana yang mengalir ke negara-negara Asean,
mengalir ke Indonesia. Hingga 2011, pendanaan iklim yang masuk di Indonesia mencapai USD 4,4 MilyarSayangnya,
kemana dana-dana itu digunakan, tak banyak yang mengetahui. Perwakilan Rakyat di senayan juga tak pernah
menanyakannya.
Sebaliknya, Indonesia jutsru getol mempromosikan solusi-solusi palsu perubahan iklim yang mendapat dukugan
pebisnis, negara-negara Indistri lembaga konservasi, di antaranya proposal karbon biru yang menjadikan kawasan
konservasi laut sebagai komoditas untuk memperoleh dana-dana asing. termasuk lembaga keuangan internasional
seperti ADB, World Bank, dan IFC melalui pinjaman dana-dana untuk kebijakan dan proyek iklim.Keprihatinan terhadap
perkembangan negosiasi Iklim ini disuarakan masyarakat sipil dunia. Bahkan sebelum COP berlangsung. Salah satunya
melalui Global Week of Action, yang dilakukan serentak sepanjang 12-18 November 2012 pada lebih 30 Negara untuk
menyuarakan ketidakadilan iklim yang dialami oleh negara-negara berkembang akibat perilaku negara industri.
Peran delegasi Indonesia tidak signifikan jika hanya menyerukan negara industri menandatangani perpanjangan
kedua Kyoto Protokol. Indonesia harus bekerja lebih keras, mengeraskan suaranya, mendesak para para pemimpin
negara industri tak main-main dalam menangani dampak perubahan Iklim. Termasuk meninggalkan solusi-solusi palsu
dampak perubahan iklim, seperti REDD, Carbon Captute Storage (CCS) dan blue karbon (karbon biru).Di dalam Negeri
Indonesia harus menyegerakan pembangunan mekanisme perlindungan bagi masyarakat, laki-laki dan perempuan,
menghadapi dampak perubahan iklim, sehingga hak-hak masyarakat, hak perempuan terlindungi. Juga memastikan
tidak adanya dana-dana utang dan keterlibatan lembaga keuangan internasional dalam kebijakan dan proyek-proyek
iklim di Indonesia.
Kontak Media:
Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU),
Dewi Puspa, Solidaritas Perempuan (Soliper),
Mida Saragih, Kolaisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA),
Siti Maemunah, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ),
Teguh Surya
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Negara Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Perempuan -- Stop Militerisme
Refleksi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jakarta, 26 November 2012. Setiap 25 November -10 Desember, seluruh dunia memperingati 16 Hari Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan, dimana perempuan diseluruh dunia menyuarakan dan memperjuangkan
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai cara. Namun, faktanya hingga saat ini, kekerasan masih
terus terjadi diberbagai belahan dunia, yang terlihat dengan semakin memburuknya situasi dan rentannya perempuan
mengalami kekerasan yang disebabkan oleh Negara. Kejadian yang menjadi perhatian seluruh pejuang HAM di dunia
saat ini adalah peperangan yang terjadi di Palestina, akibat serangan Israel yang dilakukan oleh militer dengan cara
membabibuta, menjadi perhatian seluruh pejuang HAM di seluruh dunia. Peperangan telah mengorbankan nyawa
masyarakat sipil perempuan dan anak.Bahkan tidak sedikit perempuan yang mengalami trauma berkepanjangan akibat
perang dan serangan yang dilakukan oleh tentara/militer Israel.
Sementara di Indonesia, yang sudah meratifikasi Convention on the Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW) sejak tahun 1984, dalam implementasinya masih belum dapat melindungi perempuan dari tindak kekerasan
yang dilakukan oleh individu secara langsung maupun Negara melalui kebijakan-kebijakan patriarkhis dan berorientasi
pada pasar. Sistem patriarkhi yang tercermin dalam kebijakan ditingkat Nasional maupun Lokal, menghasilkan praktek praktek dan tindakan yang mengabaikan hak-hak perempuan, memperkuat kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia dan hak asasi perempuan (HAP), serta mengancam sumber-sumber dan keberlanjutan hidup masyarakat,
khususnya perempuan. Kepentingan aktor-aktor global melalui perusahaan multinasional dan transnasional, dalam
berbagai perjanjian internasional seperti FTA, G-20, dll, sangat jelas terlihat melalui pola pembangunan yang terjadi di
Indonesia saat ini. Sistem tersebut selanjutnya mendapatkan dukungan lembaga keuangan internasional (World Bank,
Asia Development Bank, dan sebagainya), terlihat dengan jumlah hutang Indonesia per-2012 telah mencapai Rp
1.944,14 trilliun.
Berbagai pelanggaran HAM dan HAP akibat kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh Negara, terlihat
dengan semakin banyaknya konflik sumberdaya alam, pengrusakan dan pencemaran lingkungan, perampasan lahan,
penggusuran sumber kehidupan perempuan/tempat tinggal dan kekerasan baik fisik, seksual, psikis maupun ekonomi
yang terjadi terhadap perempuan. Hingga Juli 2012, telah terjadi 115 kasus konflik lahan[1] yang melibatkan aktor-aktor
globalisasi tersebut dengan mendapatkan perlindungan dari Negara melalui pelibatan aparat militer untuk mengawal
keamanan seluruh proses kerja pemilik modal dengan cara intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat
khususnya perempuan dan para pembela HAM. Seperti yang terjadi di perusahaan tambang, proyek infrastruktur,
proyek-proyek iklim, misalya REDD+, dan perkebunan skala besar, dimana 2 perempuan menjadi korban penembakan
karena timbulnya konflik antara warga dan perusahaan PTPN Cinta Manis Kab. Ogan Ilir-Sumatera Selatan.
Situasi lain, adalah peran negara dalam perampasan hak perempuan atas pangan. Negara melalui kebijakannya
telah melakukan pembiaran perampasan hak perempuan atas pangan dan penghancuran sistem pengelolaan pangan
perempuan, yang dilakukan perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan internasional. Penguasaan sektor pangan
dari produksi hingga distribusi, seperti benih, telah menghilangkan hak perempuan atas pengelolaan pangannya.
Indonesia telah kehilangan lahan pertanian sekitar 8,2 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun hal
tersebut tidak menjadi kekhawatiran negara. Bahkan negara terus melakukan praktek-praktek alih fungsi lahan
produktif atas nama pembangunan, salah satunya dengan disahkannya UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, UU
Pangan, termasuk MP3EI. Walaupun dalam UU No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian produktif,
menegaskan bahwa alih fungsi lahan seharusnya tidak memakai lahan-lahan pertanian produktif, namun kebijakan
tersebut belum terimplementasi sampai saat ini.
Hilangnya sumber-sumber kehidupan dibeberapa wilayah di Indonesia, telah mendorong perempuan untuk
bermigrasi ke Luar Negeri, meskipun tanpa jaminan perlindungan hak dan rentan kekerasan. Keputusan perempuan
untuk melakukan migrasi, juga dilatarbelakangi oleh peran gender perempuan sebagai perawat dan memastikan
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kebutuhan keluarga tercukupi.Ratifikasi Konvensi Migran 1990 pada April 2012 lalu, belum diikuti dengan implementasi
yang cukup, termasuk dalam hal harmonisasi kebijakan, dalam rangka mewujudkan perlindungan yang komprehensif
bagi Buruh Migran.Berbagai Pelanggaran hak dan kekerasan terus dialami buruh migran perempuan seperti gaji yang
tidak dibayar, penganiayaan, pemukulan, perkosaan termasuk, kasus BMP Malaysia yang dilakukan oleh Polisi Malaysia.
BMP bahkan mengalami kriminalisasi dan ancaman hukuman mati, termasuk kekerasan dalam proses peemriksaan di
kantor polisi. Dalam kasus kriminalisasi yang ditangani Solidaritas Perempuan misalnya, seorang BMP yang bekerja di
Timur Tengah, dituduh memunuh. Dia ditangkap, dan dipenjara untuk tuduhan yang tidak ia lakukan. Dia dipukuli, tidak
boleh tidur selama lima hari, serta dipaksa mengaku melakukan pembunuhan.Kekerasan atau militerisme juga
berdampak pada buruh migran perempuan yang bekerja di negara konflik atau perang.Ancaman keselamatan bagi
buruh migran perempuan yang bekerja negara konflik/perang belum menjadi perhatian serius negara.Saat ini, SP
menangani 5 kasus BMP di Suriah.Mereka terancam keselamatannya, dilarang pulang, kehilangan kontak dengan
keluarga, serta bekerja dalam situasi rentan dan berbahaya di pengungsian.
Ketidakadilan terhadap perempuan semakin menguat dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan
mengatasnamakan agama. Hingga 2012, terdapat 282 kebijakan diskriminatif, baik di nasional maupun daerah[2].
Kebijakan yang mengontrol tubuh, pikiran, tindakan dan hasil kerja perempuan, semakin memperkuat peran Negara
dalam membatasi perempuan dalam mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan kebijakan tersebut berpotensi
menghancurkan pluralisme di Indonesia. Pembiaran Negara terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
sekelompok orang yang mengatasnamakan moralitas, terlihat dengan lebih dari 92 kasus kekerasan diberbagai wilayah
di Indonesia yang mengancam kebebasan menjalankan keyakinannya.
Kekerasan dan pelanggaran hak perempuan di berbagai wilayah di Indonesia, akan semakin meningkat dan tidak
terkontrol dengan tidak adanya tindakan tegas atau pembiaran dari negara. Sejumlah konvensi telah dirativikasi oleh
pemerintah Indonesia seperti UU No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan, UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang
Ratifikasi Sipil dan Politik, dan Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990. Ironisnya, ratifikasi konvensi tesebut tidak menjadi
acuan dalam merancang dan membuat kebijakan Negara yang memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap
HAM dan HAP. Dukungan terhadap aktor-aktor globalisasi yang melibatkan militer dalam pengamanan, akan menjadi
ancaman masyarakat khususnya perempuan akan semakin rentan mengalami kekerasan, pelecehan dan sebagainya.
Cara bertindak yang dilakukan oleh kelompok masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia juga menggunakan pola
pendekatan militerisme, yang mencirikan tindakan kekerasan
Solidaritas Perempuan dalam rangka memperingati kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
mendesak Negara untuk segera :
1. Mencabut segala kebijakan pembangunan yang merupakan intervensi dari aktor-aktor global yang berpotensi
melanggengkan kekerasan dan ketidak adilan terhadap perempuan di berbagai ranah dan wilayah di Indonesia.
2. Memperhatikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat khususnya perempuan, diantaranya
kebijakan yang semakin meminggirkan dan menghilangkan akses dan control perempuan terhadap lingkungan
dan sumberdaya alam, pengelolaan pangan, perlindungan terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya,
dan penghentian segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan caracara kekerasan dan pendekatan militerisme dalam seluruh tindakannya, termasuk mengkaji ulang kebijakan
kerjasama Menteri Lingkungan Hidup dengan TNI
3. Mengusut dan menyelesaikan dengan tuntas berbagai praktek kekerasan yang dialami oleh masyarakat,
perempuan dan aktivis pembela HAM dan HAP yang dikriminalisasi atas pembelaan yang dilakukan.
4. Memaksimalkan implementasi seluruh konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk
menghentikan tindakan diskriminasif dan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas
lainnya, termasuk perlindungan terhadap buruh migran perempuan dinegara konflik atau peperangan.
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5. Segera Melakukan Harmonisasi kebijakan dengan berdasar pada Konvensi Migran 1990, dan CEDAW, terutama di
dalam revisi UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri.
6. Membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan, termasuk perempuan petani, perempuan
adat, perempuan miskin kota, perempuan yang hidup diwilayah kebijakan diskriminatif, dan buruh migran
perempuan.
7. Menghentikan segala bentuk keterlibatan lembaga keuangan internasional dalam kebijakan maupun rencana
pembangunan di Indonesia, dan mendorong Negara Indonesia untuk keluar dari keanggotan World Bank dan Asia
Development Bank.
Jakarta, 26 November 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person :
Div. Pangan : Ade Herlina (081310088232)
Div. Polotisasi Agama : Donna Swita (081317710690)
Div. Migrasi, Trafficking & AIDS :Thaufiek Zulbahary (08121934205)
Div. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam : Aliza (0818129770)
Referensi:
[1] Data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Juli 2012
[2] Data Komnas Perempuan, 2012
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Siaran Pers BersamaKoalisi Keadilan Iklim

Jakarta, 29 November 2012

Tinggalkan Solusi Palsu Perubahan Iklim, Wujudkan Keadilan Iklim
Jakarta, 29 November 2012. Umat manusia akan berada di jalur bencana karena kenaikan suhu rata-rata 4°C,
jauh di atas ambang batas 2 °C, yang diperbincangkan selama ini. (Bank Dunia, 2012). Pada kenaikan 0,8 derajat C saja
hari ini saja (di atas tingkat pra-industri) sudah menghasilkan berbagai malapetaka, seperti banjir, badai dan kekeringan.
Saat ini berlangsung COP 18 di Doha, 26 November-7 Desember 2012 yang membicarakan bagaimana dunia
menghadapi hal itu.Negara-negara industri membuat KTT Perubahan iklim dalam 5 tahun terakhir gagal memutuskan
berapa mandat penurunan emisi mereka, hingga Protokol Kyoto (KP) berakhir 31 Desember 2012. Padahal KP satusatunya yang memiliki kekuatan hukum mengikat 187 negara yang menandatangani pengurangan emisi Gas Rumah
Kaca. Meski hasil COP 17 di Durban Afrika Selatan menyepakati melanjutkanKPuntuk periode 2013-2017 atau 2013-2020bergantung hasil COP18 Doha, termasuk dengan cara seperti apa penurunan emisi dilakukan sepanjang komitmen
tersebut.Padahal kondisi makin memburuk, laporan UNEP (2012) tentang kesenjangan emisi global tahunan,
menunjukkan lonjakan emisi GRK dari 40 miliar ton pada 2000 menjadi 50 miliar ton saat ini, serta diproyeksikan jadi 58
miliar ton pada 2020, jika tak ada tindakan.
Celakanya tak ada yang berkomitmen menurunkan penggunaan energi fosilnya secara drastis. Tindakantindakan yang dilakukan saat ini justru solusi- palsu perubahan iklim. Salah satunya yang mendapat perlawanan meluas
dari masyarakat Amerika Utara adalah penggalian bahan bakar tarsand, yang emisinya mencapai 3 kali emisi minyak
bumi biasa. Juga proyek-proyek Carbon Capture Storage (CCS) yang justru disepakati menjadi bagian skema CDM pada
COP 17 Durban. Belakangan, pencarian bahan bakar melalui fracking gas juga menuai penolakan yang meluas.
Di Indonesia sendiri, meski Presiden SBY berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dari
tingkat business as usual pada 2020, menjadi 41 persen dengan bantuan internasional. Namun di lapang pembongkaran
batubara dari perut bumi terus dipercepat. Tahun depan diramalkan mencapai 366,04 juta ton, naik 10,25 persen, di atas
rata-rata pertumbuhan produksi batu bara dunia, dan sebagian besar pasti untuk ekspor. Belum lagi alih fungsi lahan
untuk kebun sakal besar sawit, pertambangan mineral, reklamasi pesisir.
Salah satu solusi palsu perubahan iklim ditunjukkan Australia, melalui demplot proyek REDD Kalimantán Forest
and Climate Partnership (KFCP) kerjasama dengan Australia. Namun saat yang sama, perusahaan-perusahaan asal
Australia seperti Freeport/ Rio Tinto terus merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat Papua. Perusahaan lainnya, BHP
Billiton juga akan membongkar batubara di kawasan lindung Kalimantan Tengah, tambang emas Hillgrove akan
membongkar kawasan Taman nasional Wanggameti dan Tanadaru di Sumba, sementara tambang emas lainnya di
Batang Toru Sumatera Utara, mulai membuang limbah tailingnya ke sungai, setelah aparat keamanan menembaki
warga yang protes menolaknya.
Peran Australia membiayai CoralTriangle Initiative dan KFCP untuk konservasi dan perubahan iklim, serta investasi
pertambangan di Kepulauan Indonesia menandakan Australia dan Negara industri lainnya menjalankan standar ganda
dalam perundingan iklim.Indonesia harus keluar dari skenario diplomasi iklim Australia yang menyandera keselamatan
rakyat Indonesia dari dampak buruk perubahan iklim.Keterlibatan Australia dalam perusakan lingkungan dan
perampasan tanah air, sejatinya memperparah dampak buruk perubahan iklim.
Saat ini, perampasan lahan oleh perusahaan yang didukung negara, termasuk aparat militeryang berujung konflik
makin meluas. Selama 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat konflik lahan terjadi seluas 472.084,44 hektar,
disebabkan alih fungsi lahan untuk : perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), Infrastuktur (21 kasus), pertambangan
(8 kasus), dan pertambakan (1 kasus).Belum lagi bicara Master Plan Percepatan Perekonomian Indonesia (MP3EI, 20112025) lewat Peraturan Presiden No.32 tahun 2011, yang membagi Negara kepulauan menjadi 6 koridor ekonomi.
Sebenrnya lebih tepat menyebutnya enam lorong derita, karena menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam
(SDA), pintu masuk eksploitasi cepat dan jual murah SDA tersisa.
Sementara dampak perubahan iklim main tak terelakkan menimpa laki-laki dan perempuan baik itu nelayan,
petani dan miskin kota di Indonesia. Sementara Presiden SBY dan kabinetnya lebih sibuk berupaya menurunkan emisi
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GRK, melupakan rakyatnya yang harus berjuang sendirian Bagi perempuan, walaupun permasalahan yang dihadapi
sama antara perempuan dan laki-laki, namun dampak yang dirasakan berbeda akibat peran gendernya. Hilangnya akses
dan kontrol perempuan atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya, adalah pelanggaran hak perempuan dan
menguatkan diskriminasi, sub-ordinasi, marginalisasi, yang mengakibatkan kehidupan perempuan menjadi semakin
miskin dan beban perempuan dalam memastikan keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya menjadi semakin
berat.
Di ranah negosiasi internasional, sangat disayangkan pemerintah Indonesia lebih peduli mencari peluang
pendanaan perubahan ikllim dari hibah dan utang, tanpa disertai pertimbangan yang kuat untuk melindungi
kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Ini pula yang menyebabkan pemerintah SBY gagal menjadi wakil dari
suara kepentingan negara-negara dunia ketiga dalam perundingan iklim di tingkat internasional.Para pemimpin
Negara-negara industri yang hadir di COP 18 Doha harus segera menyepakati langkah nyata penurunan emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) khususnya dari konsumsi energi fosil secara drastis, dan menjauhi solusi palsu dampak perubahan iklim.
(selesai)
Kontak Media:
1. Yuyun Hermono, Koalisi Anti Utang (KAU), hp harmono@gmail.com
2. Aliza, Solidaritas Perempuan (Soliper), hp 081294189573
3. Mida Saragih, Kolaisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hp 081322306673
4. Siti Maemunah, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJ), hp 0811920462
5. Zenzi Suhadi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 08138450260
6. Andre S Wijaya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hp 08129459623
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

Menggugat Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan dan
Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan
(Catatan Penanganan KasusBuruhMigranOktober 2011-November 2012)
Hingga November 2012, penempatan buruh migran berlangsung tanpa jaminan perlindungan dan masih
memposisikan buruh migran dalam situasi kondisi kerja yang buruk seperti mengalami kekerasan, gaji tidak dibayar,
kriminalisasi, hingga ancaman hukuman mati. Minimnya perlindungan pada proses migrasi, semakin menempatkan
buruh migran perempuan rentan menjadi korban trafficking., bahkan rentan terhadap infeksi HIV/AIDS. Sebagai
organisasi yang sejak tahun 1990 bekerja untuk penguatan dan advokasi perlindungan Buruh Migran, Solidaritas
Perempuan (SP) melakukan berbagai strategi, salah satunya melalui kerja-kerja penanganan kasus kekerasan dan
pelanggaran hak Buruh Migran Perempuan (BMP). Pada tanggal 13 Desember 2012, SP meluncurkan Catatan Tahunan
Penanganan Kasus Buruh Migran yang ditangani SP sepanjang periode Oktober 2011 hingga November 2012.
Perkembangan kasus yang ditangani SP menunjukan bahwa buruh migran, terutama perempuan, masih berada dalam
situasi rentan dan terus mengalami kekerasan dan pelanggaran atas hak-haknya.
Sepanjang tahun Oktober 2011 hingga November 2012, SP telah menangani 38 buruh migran korban kekerasan
dan pelanggaran. SP mencatat terdapat 19 (sembilan belas) jenis kasus pelanggaran yaitu antara lain; Trafficking (18 ),
gaji ditahan oleh majikan (14), over kontrak (10), penganiayaan (10), gaji tidak dibayar (3), disekap (2), depresi (3), hilang
kontak (3), dipenjara (2), dipindah-pindah majikan (2). Pelanggaran juga terjadi pada kasus pemotongan gaji sepihak
oleh agen yang di luar negeri (Taiwan), kasus kekerasan seksual, kecelakaan kerja, sakit dan meninggal dunia karena sakit
(masing-masing 1).Kasus Trafficking adalah kasus terbanyak, dialami oleh korban asal negara Indonesia, Kamboja dan
Cina.Disusul dengan kasus gaji tidak dibayar atau ditahan oleh majikan, over kontrak, serta penganiayaan. SP juga masih
melanjutkan proses penanganan 25 kasus yang dilaporkan sebelum tahun 2012, yaitu kasus tahun 2010 sebanyak 3 kasus
dan kasus tahun 2011 sebanyak 22 kasus.
Kebijakan Belum Efektif, Paradigma Komoditisasi Buruh Migran masih Kental
Masih maraknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP, tidak terlepas dari kebijakan yang belum melindungi
dan masih menempatkan mereka sebagai komoditas ekonomi. Perlu diakui, selama 2012 pemerintah dan DPR telah
melakukan 3 langkah penting terkait perlindungan hak-hak buruh migran, yaitu: 1) meratifikasi Konvensi Migran 1990
melalui UU. No. 6 tahun 2012; 2) DPR membentuk Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU
PPILN) dan; 3) mengeluarkan Permenakertrans mengenai Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara
Mandiri ke Daerah Asal, yang memungkinkan buruh migran tidak harus melalui terminal khusus yang eksploitatif ketika
pulang. Namun demikian, langkah-langkah tersebut tidak disertai tindak lanjut konkret sehingga langkah-langkah yang
telah diambil belum dirasakan manfaatnya oleh buruh migran dan keluarganya.Bahkan perkembangan peraturan ini
beserta mekanisme pelaksanaannya juga belum terinformasi kepada publik terutama Buruh Migran dan keluarganya.
Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan) melalui UU no 7 tahun 1984.Bahkan secara khusus sejak 2008, konvensi ini sudah mempunyai Rekomendasi
Umum No. 26 mengenai Buruh Migran Perempuan. Sangat disayangkan bahwa Konvensi Migran dan CEDAW belum
terimplementasi dengan maksimal. Lebih dari itu, paradigma pemerintah dan DPR dalam memandang buruh migran
dan memandang migrasi pekerja belum banyak berubah.Paradigma lama yang memandang buruh migran sebagai
komoditas masih sangat kental, padahal buruh migran adalah sebagai entitas manusia yang hak-haknya harus dihargai
dan dilindungi dan dipenuhi oleh negara. .
Tak hanya itu, Indonesia masih menerapkan praktik dan legitimasi pelarangan dan atau pembatasan migrasi
perempuan ke luar negeri atas dasar jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan dikombinasikan dengan usia, status perkawinan,
status kehamilan atau persalinan, status kesehatan (termasuk status HIV). Pembatasan juga dilakukan melalui
persyaratan spesifik bahwa perempuan harus mendapat izin tertulis dari anggota/pihak keluarga laki-laki untuk bekerja
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ke luar negeri. Contoh: UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKILN (penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke
Luar Negeri) melemahkan posisi buruh migran perempuan, membuat perempuan sulit bergerak (harus ada izin suami),
mewajibkan buruh migran menjalani tes HIV dan kehamilan tanpa konseling, dan tidak diberangkatkan jika terdiagnosa
positif HIV dan/ atau hamil. Lebih jauh lagi, saat ini pemerintah tengah menjalankan sebuah road map yang sasarannya
disinyalir akan menghentikan penempatan buruh migrant sektor informal yang mayoritas bekerja sebagai PRT-Migran
pada tahun 2017. Situasi diatas telah menunjukkan bahwa negara telah melakukan kekerasan dan pelanggaran hak
perempuan, terutama buruh migran perempuan.
Pengalaman penanganan kasus SP menunjukan kendatipun Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi
Migran 1990 melalui UU No. 6 Tahun 2012 dan CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, namun keseriusan pemerintah
dalam melindungi Buruh Migran Perempuan penting dipertanyakan. Saat ini lebih dari empat juta buruh migrant
Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, masih harus mengalami berbagai resiko dengan melakukan proses
migrasi. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia dan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk
menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak buruh migran perempuan.
Karena itu, Solidaritas Perempuan Menggugat Tanggung Jawab Negara atas Kekerasan dan Pelanggaran Hak
Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya, untuk segera:
1. Mengubah paradigma pemerintah untuk tidak diskriminatif dan mengkomoditisasi buruh migran, serta
mengutamakan perlindungan buruh migran yang komprehensif berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia
dan keadilan gender;
2. Mempercepat pembahasan RUU PPILN berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi Migran
PBB 1990 dan Konvensi CEDAW, khususnya Rekomendasi Umum no.26 tentang Buruh Migran Perempuan;
3. Mengarmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran di Indonesia demi sistem
migrasi yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia
dan keadilan gender;
4. Meratifikasi Konvensi ILO no 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga;
5. Merespon cepat kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi buruh migran dan keluarganya yang terjadi
disetiap tahapan migrasi . , termasuk membangun sistem perlindungan buruh migran yang berada dalam
situasi darurat, seperti karena perang, konflik politik, dan bencana alam.
6. Membangun dan memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanngaran
hak buruh migran, termasuk trafficking dan meningkatkan implementasi UU No. 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) untuk perlindungan buruh migran.
Jakarta, 13 Desember 2012
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Thaufiek (08121934205), Ummy (085219393413), Nisaa (085921191707)
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Jakarta, 20 Desember 2012

HARAPAN SEMU HASIL COP 18 : DOHA CLIMATE GATEWAY
Hanya seminggu setelah penyelenggaraan KTT Bumi di Doha, yang berakhir 7 desember 2012. Badai Washi
menghantam Philipine, lebih seribu orang meninggal dunia. Disusul serangan Topan Evan ke Samoa dan Fiji. Dampak
perubahan iklim yag makin menggila lewat kerapnya serangan badai dan topan. Namun hasil COP 18 Doha justru diluar
harapan penduduk bumi yang menuntut Perundingan menghasilkan komitmen tertinggi untuk pengurangan emisi Gas
rumah Kaca (GRK)dan dukungan adaptasi.Pemerintah Indonesia menyebut hasil COP 18 ini sebagai harapan baru
penanganan perubahan iklim. Padahal sesungguhnya ini sebuah harapan semu, mengingat :
Pertama. Negara yang menyepakati penurunan emisinya lewat skema Protokol Kyoto (KP) makin menyusut di
periode kedua, dari 187 menjadi hanya 37 negara yang telah menyatakan kesediaan menandatangani KP. Bahkan
Negara-negara pengemisi terbesar (Major Emmiters) bebas melepaskan tanggung jawabmereka karena tisak terikat
lagi dalam periode kedua Protokol Kyoto.
Kedua. Komitmen penurunan emisi begitu lemah dan selalu ditunda pelaksanaanya, dimana KP2 hanya berlaku
selama periode 8 tahun (baca: sampai dengan tahun 2020) yang hanya melingkupi 20% dari total emisi dunia. Sementara
itu pada tahun 2015 akan ada protocol baru.Tidak jelas bagaimana muara dari tanggunga jawab penurunan emisi oleh
negara-negara industri maju.
Ketiga. Kanada kini bergabung dengan Amerika Serikat yang menolak KP, sementara Rusia, Jepang dan Selandia
menyetujui KP tapi tak mau berkomitmen menurunkan emisinya sesuai kesepakatan KP. Padahal Negara-negara ini
adalah pengemisi terbesar di dunia, khususnya Amerika Serikat.
Keempat. Berapapun yang disepakati, dipastikan penurunan emisi akan lebih kecil dalam prakteknya karena
masih memasukan skema perdagangan emisi melalui skema Clean Development Mechanism (CDM)- dimana Carbon
Capture Storage masuk di dalamnya, Perdagangan Emisi (ET) dan Joint Implementation (JM) . Belum lagi skema REDD+
yang sedang didorong menjadi salah satu upaya penurunan emisi dengan menggunakan mekanisme pasar dan skema
offsets.
Kelima. Kerangka kerja adaptasi telah disepakati tetapi tidak ada komitmen pendanaan iklim yang jelas untuk
program tersebut.Khususnya pendanaan jangka menengah 2013-2015. Posisi Indonesia juga tidak jelas dalam agenda
adaptasi iklim, tak terlihat upaya serius dan cermat dari delegasi Indonesia memperjuangkan dana adaptasi bagi negara
berkembang. Apakah ini dikarenakan Indonesia menganggap dirinya bukan lagi negara berkembang (baca: Karena
masuk dalam middle income country).
Sementara itu, pendekatan bisnis seperti biasa di masing-masing negara tak banyak berubah. Alih fungsi hutan
dan pengerukan bahan bakar fosil terus dilakukan di negara-negara berkembang. Sementara negara-negara maju dan
lembaga keuangan internasional terus mendanai proyek-proyek yang meningkatkan GRK. Seminggu setelah COP 18
Doha berakhir, Bank Dunia justru segera mengucurkan dana bagi PLTU batubara milik tambang emas Rio Tinto di
Mongolia.
Pembangunan kedepan melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tak hanya
akan meningkatkan emisi GRK, tapi juga melahirkan kerentanan masyarakat di sekitarnya terhadap dampak perubahan
Iklim.
Minimnya upaya Negara dalam agenda adaptasi diperparah dengan perluasan perampasan ruang hidup nelayan
(Ocean Grabbing). Dalam kerangka MP3EI misalnya, melalui program JDS (Jakarta Coastal Defense Strategy) pemerintah
berencana membangun bendungan raksasa (Giant Sea Wall) di Teluk Jakarta. Melalui JDS yang diperkirakan menelan
biaya hingga US$ 25 MIlliar, pemerintah ingin memperluas kegiatan reklamasi. Padahal kegiatan reklamasi di Teluk
Jakarta satu decade terakhir telah terbukti semakin menurunkan daya dukung lingkungan dan menggusur nelayan.
Jika model pembangunan kota pantai seperti ini menjadi pilihan, diperkirakan sedikitnya 5000 KK di Kampung
Cilincing Teluk Jakarta berpotensi untuk tergusur. Inilah yang menambah pelik kehidupan masyarakat nelayan di tengah
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perubahan iklim. Satu sisi tidak mendapatkan dukungan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, disisi yang lain
mendapat tekanan pembangunan yang semakin membatasi pilihan masyarakat nelayan untuk hidup sejahtera.
Ini semua berujung kepada kondisi Ketidakadilan Iklim, karena negara industri menguasai dan memanfaatkan sumber
daya alam negara berkembang, menguasai teknologi dan keuangan, menyumbang emisi terbesar, mengkonsumsi
sebagian besar energi dunia, ingin menjalankan industrinya secara biasa dan mengarahkan pada “solusi” yang semakin
melanggengkan penguasaan mereka.
Sementara negara berkembang selain menghadapi bencana lingkungan dan alam akibat dari pemanasan global
dan perubahan iklim, juga dibebankan tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Situasi tersebut
menguatkan ketidakadilan gender karena semakin sulitnya situasi yang dihadapi masyarakat, laki-laki dan perempuan.
Akibat perubahan iklim lebih lanjut berdampak pada menguatnya beban ganda, kekerasan, diskriminasi, pelabelan dan
marginalisasi perempuan, yang kemudian menjadi situasi yang mayoritas dihadapi perempuan dalam meneruskan
keberlangsungan hidupnya.
Sudah waktunya menghentikan segala bentuk “Solusi Salah”, seperti Perdagangan Karbon, Pendekatan berbasis
Pasar untuk tanah, air, dan hutan, mekanisme Energi Bersih seperti Energi Nuklir, Mega Hydro Dam, Agrofuel, dan
proyek-proyek iklim skala besar lainnya yang mengarah pada pembatasan dan penghilangan hak-hak rakyat dalam
mengelola sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya.
Kontak Media :
AlizaYuliana, Solidaritas Perempuan HP: 0812 9418 9573
Deddy Ratih, WALHI HP: 0812 5080 7757
Siti Maimunah, CSF-Climate Justice Indonesia HP: 0811 920 462
Selamet Dayroni, KIARA HP: 0821 1068 3102
Teguh Surya, Greenpeace HP: 0811 820 4362
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Perempuan Tuntut: Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Terhadap Petani dan Hentikan
Kriminalisasi Aktivis dan Petani di Sumatra Selatan
Pada 29 Januari 2013 kembali terjadi kekerasan aparat dan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani dalam kasus
konflik agraria antara Petani Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Cinta Manis.Beberapa aktivis dan petani
mengalami pemukulan dan saat ini masih ditahan di Polda Sumsel. Kekerasan dan kriminalisasi ini diawali dengan aksi
petani yang diikuti kurang lebih 500 petani melakukan long march dari simpang Polda menuju Polda Sumsel. Aksi di
depan kantor Polda Sumsel ini diisi dengan pembacaan yasin dan orasi, menuntut agar POLDA Sumsel segera mencopot
Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denni Dharmapala, yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi berdarah 27 Juli 2012 di
Desa Limbang Jaya-Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya Angga bin Dharmawan (13 Th), teramputasinya lengan
kanan Rusman (36 Th), dan beberapa warga lainnya mengalami luka tembak, puluhan orang dikriminalisasi, serta hampir
banyak rakyat mengalami traumatik yang dalam hingga saat ini. Selain itu pada aksi ini, petani juga menuntut agar tanah
rakyat Desa Betung yang telah dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis dikembalikan pada warga; dan secara mutlak
menghentikan turut campur Polri/TNI dalam konflik agraria. Namun, tiba-tiba polisi membubarkan massa dengan
melakukan penyerbuan, pemukulan dan penangkapan pada beberapa aktivis dan petani.[1] Ada 14 aktivis dan petani
yang mengalami tindak kekerasan Polses Sumsel, di mana salah satunya adalah perempuan yang mengalami memar di
tubuhnya.
Aksi ini juga merupakan kepanjangan dari terjadinya kekerasan aparat dan pengrusakan yang terjadi di Desa
Betung beberapa hari sebelumnya.Perampasan lahan yang berujung pada hilangnya akses dan kontrol masyarakat, lakilaki dan perempuan, terhadap lahan sumber penghidupan mereka.Warga menjadi kehilangan mata pencaharianya
sebagai petani.Karena itulah warga bersatu memperjuangkan hak mereka atas lahan.Namun, ironisnya aksi mereka ini
dianggap melawan hukum sehingga terjadi kriminalisasi, pemukulan, dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat
negara, yang mana bertentangan dengan kewajiban negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan
bagi warga negara yang sedang memperjuangkan haknya.Peristiwa kekerasan dan kriminalisasi ini bukan lah yang
pertama dan telah menjadi peristiwa yang berkepanjangan di dalam konflik agraria antara Petani Ogan Ilir dengan PTPN
VII Cinta Manis.
Peristiwa berdarah yang terjadi pada 27 Juli 2012 di Desa Limbang Jaya tersebut, di mana korban penembakannya
pun termasuk perempuan dan anak-anak, masih menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat Ogan ilir, laki-laki dan
perempuan. Situasi perempuan di dalam konflik agraria tidak pernah dijadikan perhatian oleh negara, termasuk yang
terjadi di Ogan Ilir.Padahal perempuan selalu berada di garis terdepan di dalam memperjuangkan tanahnya demi
kelangsungan hidup keluarganya.Perempuan pun menjadi tameng ekonomi dan keamanan keluarga, apabila para lakilaki ditahan polisi ataupun menyembunyikan diri untuk menghindari kriminalisasi.Karena mereka harus menghidupi
keluarganya.Selain itu, para perempuan harus menjaga rumah dan menjawab pertanyaan dari brimob yang sedang
melakukan penyisiran mencari suami-suami mereka. Mereka harus menghadapi intimidasi dan mengalami ketakutan
untuk beraktivitas di luar rumah, karena khawatir akan ditangkap karena melakukan aksi. Padahal mereka hanya
mempertahankan apa yang menjadi haknya. Tidak ada upaya dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap
hak-hak perempuan atau bahkan melakukan pemulihan terhadap dampak yang terjadi akibat tindakan-tindakan
kekerasan yang dilakukan aparatnya.
Kekerasan demi kekerasan yang dilakukan aparat negara, baik terhadap laki-laki, perempuan maupun anak-anak
demi melindungi perusahaan sangat tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Konflik agraria yang terus
dilanggengkan oleh negara tanpa adanya upaya penyelesaian yang adil bagi warga akan semakin memiskinkan
masyarakat petani kita. Konflik agraria yang dipenuhi oleh kekerasan aparat dan kriminalisasi ini jelas menunjukkan
bahwa negara ini telah melakukan kekerasan negara serta mengabaikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak bagi warga negaranya.
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Solidaritas Perempuan menilai bahwa negara telah melakukan pembiaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM
dan HAP yang dilakukan oleh aparat negara dan perusahaan terhadap warga Ogan Ilir-Sumatera Selatan, dan menuntut:
1. Pembebasan semua aktivis dan petani yang sampai saat ini ditahan di Polda Sumsel.
2. Pengusutan dan tindakan tegas pelaku kriminalisasi, penangkapan, dan pemukulan aktivis dan petani Ogan Ilir,
serta pemulihan fisik dan psikis bagi korban kekerasan dan penangkapan, dengan pendekatan khusus bagi korban
perempuan
3. Kembalikan tanah kepada Petani Ogan Ilir.
4. Penghentian segala bentuk kekerasan dan militerisme pada warga negara, khususnya perempuan dan menarik
aparat kepolisian/militer dari wilayah konflik agraria
5. Jaminan perlindungan bagi petani dan anggota keluarganya yang memperjuangkan hak-haknya atas tanah
6. Reforma agraria sejati yang berkeadilan gender
Jakarta, 31 Januari 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
[1] Sumber informasi Walhi Sumsel.
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Jakarta, 15 Februari 2013

Perempuan Korban Penggusuran dari Sumbawa Mencari Keadilan di Jakarta
Pada 24 Januari 2013 lalu kembali terjadi perampasan lahan rakyat di kawasan Pantai Batu Gong-Kabupaten
Sumbawa, Ibu Saudah bersama dengan 30 KK lainnya harus kehilangan tempat usaha sekaligus tempat tinggalnya
akibat penghancuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Tanpa informasi sebelumnya dan
dengan dikomandoi langsung oleh Wakil Bupati, 3 buah eskavator bersama dengan aparat TNI, Kepolisian dan Satpol PP
menghancur-leburkan 50 bangunan (permanen dan semi-permanen) yang ada di kawasan tersebut. Kerugian materiil
yang ditaksir hingga mencapai 14 milyar rupiah.Hari ini Ibu Saudah mewakili masyarakat setempat korban penggusuran
paksa datang ke Jakarta untuk mencari keadilan dan memperjuangkan haknya. Ibu Saudah yang didampingi Solidaritas
Perempuan (SP) Sumbawa telah melakukan pengaduan ke Komnas HAM, dan juga akan menemui Komisi III DPR RI,
untuk meminta penyelesaian terhadap kasus penggusuran paksa yang dialaminya dan 30 KK lainnya.
"Saya lahir dan besar disini, memulai usaha dari nol kemudian tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Meski berusaha
negosiasi tapi Bupati sama sekali tidak mau mendengar. Tidak ada penjelasan apapun.Ini bukan penggusuran, tapi ini
penghancuran", ujar Ibu Saudah yang usahanya turut dihancurkan.Ibu Saudah yang memiliki alas hak yang sah, dokumen
kepemilikan serta izin usaha lengkap pun masih bisa menjadi korban kesewenang-wenangan Pemerintah dalam
mengambil alih tanah rakyat. Padahal bagi Ibu Saudah dan masyarakat di kawasan Pantai Batu Gong tersebut, tanah
beserta bangunan yang dihancurkan merupakan sumber kehidupannya selama bertahun-tahun yang dengan susah
payah dibangunnya.
Kasus ini kembali menguatkan fakta perampasan lahan yang terus dilakukan oleh negara ini terhadap
rakyatnya.Hingga kini, konflik lahan semakin marak terjadi dan terus memakan korban.Perempuan, petani, nelayan,
masyarakat adat dan rakyat miskin di perkotaan maupun pedesaan digusur dan dirampas sumber kehidupannya.
Pemerintah dan DPR bersikeras melegitimasi perampasan tanah rakyat demi kepentingan investor/swasta dengan
mengatasnamakan kepentingan umum, melalui UU Pengadaan Tanah, yang dikuatkan oleh MahkamahKonstitusi (MK)
kemarin melalui putusannya atas uji materi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Koalisi
Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM Tanah) yang terdiri dari IHCS, SPI, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), Solidaritas Perempuan, Kiara, Walhi, API, Sawit Watch, Kruha, Pusaka, ELSAM dan IGJ. Putusan Majelis Hakim
yang menyatakan menolak permohonan seluruhnya tentu saja mengecewakan para pemohon.
Solidaritas Perempuan menganggap MK telah mengabaikan situasi riil yang terjadi menimpa rakyat Indonesia,
khususnya perempuan. Meski mengakui bahwa UU Pengadaan Tanah tidak mendefinisikan dengan jelas Kepentingan
Umum yang dimaksud dalam UU tersebut, namun MK memasrahkan semangat perlindungan kepentingan masyarakat
kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam hal ini MK telah mengabaikan fakta bahwa dalam
konflik lahan yang semakin marak terjadi, Pemerintah tak pernah berpihak pada rakyat dan bahkan cenderung
menggunakan cara-cara militerisme.
"Kasus Ibu Saudah ini adalah contoh nyata bahwa ada relasi kuasa yang timpang antara rakyat dengan
Pemerintahnya.Sehingga sudah semestinya Undang-Undang melindungi kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan
pemodal.Penolakan MK dalam uji materi UU Pengadaan Tanah jelas memperlihatkan keberpihakan terhadap kepentingan
penguasa dan pemodal yang akan terus melanggengkan penindasan dan pemiskinan terhadap perempuan melalui
perampasan lahan sumber penghidupannya." Ujar Wahidah Rustam-Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas
Perempuan.

Kontak Person
Arieska Kurniawaty : +62 812 8056 4651
Aliza Yuliana : +62 818 129 770
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Perempuan Menuntut Ekonomi Adil: Tolak Perdagangan Bebas
Refleksi Hari Perempuan Internasional

Sistem perekonomian global melalui liberalisasi perdagangan secara konsisten menghancurkan sumber-sumber
perekonomian perempuan dan mengakibatkan pemiskinan perempuan.Skema perdagangan bebas yang diusung World
Trade Organization (WTO), sebagai organisasi perdagangan dunia yang mendorong pembukaan perdagangan seluasluasnya secara bertahap melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun nontarif, tidak memberikan kontribusi terhadap'peningkatan perekonomian perempuan Indonesia.Justru memaksa
Indonesia untuk membuka akses pasarnya bagi kepentingan negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional
sebagai pemegang dominasi kekuatan ekonomi dunia, melalui perusahaan-perusahaan transnasional.
Perjanjian WTO dirancang untuk melayani kepentingan perusahaan transnasional dan elit nasional yang
mendorong konflik, dan berdampak meminggirkan akses dan kontrol masyarakat, laki-laki dan perempuan, dari
penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.Sebagai anggota, Indonesia memfasilitasi kepentingan tersebut
baik segi kebijakan maupun infrastruktur. Selama ini, hasil negosiasi WTO mengatur Negara untuk membuka industri
lokal pada kompetisi yang tidak adil dengan industri korporasi skala besar; mencegah negara melindungi industri lokal
dan lingkungan alam, dan membuat Negara kehilangan hak untuk mengontrol jasa keuangan dan layanan dasar seperti
perawatan kesehatan, pendidikan dan air, serta mengambil hak-hak dasar rakyat, termasuk hak perempuan-terhadap
pasokan makanan yang aman dan sehat, penghidupan yang layak dan akses ke layanan dasar, dengan mentransfer
kontrol atas hak-hak dasar tersebut kepada perusahaan-perusahaan transnasional.WTO melalui Perjanjian Pertanian
(Agreement of Agriculture/AoA) mendorong hasil pertanian menjadi komoditi pasar, bukan untuk pangan sehari-hari;
produksi pertanian orientasi ekspor; hilangnya tanah-tanah pertanian untuk bisnis pertanian skala besar, hilangnya
sumber mata pencaharian; serta meningkatnya petani tanpa tanah, bahkan hilangnya petani, terutama perempuan
petani.
Tidak berdaulatnya perempuan terhadap sistem produksi, distribusi dan konsumsi berdampak pada
penghilangan peran perempuan di pertanian.Mekanisme perdagangan bebas melalui General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT), yang mengatur nol tariff, mengundang impor produk pangan ke Indonesia dengan alasan menjaga
ketahanan pangan dalam negeri. Sedangkan, komoditi ekspor Indonesia masih di putaran bahan mentah sehingga sama
sekali tidak mengguntungkan petani Indonesia. Pada tahun 2012, impor produk pangan Indonesia telah menyedot
anggaran lebih dari Rp 125 triliyun[1]. Dana tersebut untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam,
kentang.Situasi ini berimplikasi mematikan produksi lokal petani, khususnya perempuan, yang tidak memiliki daya
lenting untuk bersaing dengan produksi impor atau skala besar, terutama dari segi harga, standar kualitas, teknologi dan
modal.Serangan produk-produk impor yang instan juga mematikan produk-produk tradisional dan rumahan yang
banyak dikelola oleh perempuan.pengelolaan pangan secara tradisional belum bisa bersaing.Padahal, kurangnya
produksi pangan dalam negeri, adalah akibat tingginya alih fungsi lahan pertanian. Menurut data Kementan, saat ini
konversi lahan pertanian mencapai 140 ribu ha per tahun untuk berbagai kepentingan[2].
Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan skala besar, pariwisata dan
perumahan, selain berdampak pada berkurangnya produksi pangan ini juga berdampak pada hilangnya sumber
penghidupan petani, laki-laki dan perempuan, meningkatnya konflik agraria, kriminalisasi dan pelanggaran HAM/HAP
terhadap petani. Sejak tahun 2004-2012, telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan
areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan
konflik berkepanjangan[3]. Perempuan petani yang terampas lahannya terpaksa bekerja sebagai buruh, dengan upah
yang lebih rendah dari buruh laki-laki atau tidak mampu bersaing sehingga harus mencari sumber perekonomian dengan
bekerja sebagai buruh pabrik dan buruh migran di luar negeri tanpa adanya jaminan perlindungan dari pemerintah
Indonesia.
59

Selain itu, liberalisasi perdagangan di sektor jasa tenaga kerja melalui General Agreement in Trade in Services
(GATS) juga mengarah pada membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia, dimana tenaga kerja lokal tidak mampu
bersaing karena seringkali dianggap tidak memenuhi standar. Selain itu, implementasi GATS mode 4 di Indonesia justru
mengarah pada peminggiran dan diskriminasi pekerja rumah tangga (PRT)-Migran yang mayoritas perempuan. Tenaga
kerja Indonesia digeser orientasinya dari sektor informal, yang dikenal sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) ke
sektor formal (skilled labour), dengan alasan permasalahan dianggap banyak terjadi pada PLRT. Situasi rentan marak
kekerasan yang terjadi pada PRT Migran disikapi Pemerintah bukan dengan meningkatkan perlindungan, namun justru
akan menghentikan penempatan PRT Migran dengan secara bertahap sejak awal 2012 hingga 2017[4] dan
mempromosikan penempatan TKI formal melalui program Road Map Zero Domestic Workers 2017. Penghentian
penempatan PRT merupakan pembatasan terhadap hak atas kerja dari PRT Migran dan pembatasan hak perempuan
untuk bermigrasi serta mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya, mengingat
mayoritas PRT Migran adalah perempuan.Kebijakan dalam bentuk roadmap ini di saat sulitnya lapangan kerja di dalam
negeri menyebabkan perempuan Indonesia yang hendak bekerja keluar negri sebagai PRT terperangkap pada situasi
pemiskinan dan hilang akses dan kontrolnya atas sumber ekonomi. .
Masyarakat Indonesia, laki-laki dan perempuan, menghadapi permasalahan yang sama akibat ancaman dan
serangan perdagangan bebas, namun perempuan mengalami dampak yang berbeda akibat peran gendernya yang
dikonstruksikan oleh paradigma pembangunan yang patriarki, sebagaimana tergambarkan di dalam permasalahan di
atas. Sebagai subyek hukum di Indonesia, perempuan masih terdiskriminasi dan termarginalisasi, khususnya dalam hal
kepemilikan atas tanah sebagai bagian dari penguasaan sumber-sumber agraria, kepemilikan properti dan aset-aset
ekonomi, serta akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pendapatan ekonomi.
Situasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya penindasan dan ketidakadilan gender. Era perdagangan bebas
ini dengan tingkat persaingan yang tinggi, menjadikan perempuan sebagai objek utama di dalam promosi produkproduk yang dijual di pasar.Bentukan pemikiran yang dibangun menjadi sebuah konstruksi sosial untuk mengeksplotasi
tubuh dan seksualitas perempuan melalui iklan media dengan keinginan dari para pemilik modal untuk membaca pasar
dalam melariskan barang-barangnya, serta menjadikan perempuan sebagai target pasar karena dianggap lebih
konsumtif.
Untuk itu, dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Solidaritas Perempuan memperjuangkan akses
dan kontrol ekonomi yang adil bagi perempuan dengan mendorong prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan dalam
konteks perdagangan dan menuntut Negara untuk:
1. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian perdagangan bebas yang telah diikatkan sebelumnya, baik dalam
tingkat WTO maupun FTA regional dan bilateral, yang merugikan kepentingan rakyat terutama perempuan serta
bertentangan dengan konstitusi, dan mendorong Indonesia keluar dari keanggotaan WTO.
2. Menerapkan prinsip perdagangan yang adil dengan tidak memperlakukan semua negara-negara anggota WTO
secara sama atau non diskriminasi, tidak memberikan perlakuan yang sama antara produk impor atau
perusahaan asing dengan produk domestik atau perusahaan lokal, serta mengembalikan kedaulatan Negara
dalam memberikan perlindungan dan menguatkan produksi dalam negeri, khususnya produksi skala kecil dan
menengah, termasuk produk tradisional dan rumahan.
3. Mengembalikan akses dan kontrol atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat Indonesia,
khususnya perempuan, serta menghentikan segala bentuk kekerasan, pelanggaran HAM/HAP dan kriminalisasi
terhadap perempuan petani, nelayan, buruh dan perempuan miskin kota, demi melindungi aset dan kepentingan
perusahaan-perusahaan transnasional.
4. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, dari persaingan
dengan tenaga kerja asing, dan secara khusus, meninjau ulang Roadmap Zero Domestic Workers 2017 dan
mengubah menjadi kebijakan Perlindungan hak-hak PRT Migran dan kerja Layak PRT (Road map of Decent Work
for Domestic Workers), khususnya buruh migran perempuan
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5. Membatalkan proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan, di mana berdasarkan
Naskah Akademik RUU Perdagangan versi 2012, RUU tersebut telah menghilangkan kedaulatan ekonomi
Indonesia dan sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip dan aturan WTO, yang mana berpotensi menghambat
perempuan dalam untuk mengakses sumber-sumber kehidupan dan penghidupan perempuan.

Jakarta, 8 Maret 2013

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

Contact Person:
Puspa Dewy (0852 6024 1597)
Thaufiek Zulbahary (0812.193.4205)
Ade Herlina (081310088232)
Donna Swita (081317710690)
Aliza Yuliana (0818 129770)

[1] Diakses dari tempobisnis.com, 6 Maret 2013 : http://www.tempo.co/read/news/2012/07/24/092418906/InilahPenyebab-Kenaikan-Harga-Kedelai
[2] "Mentan Prihatin dengan Alih Fungsi Lahan", 1 Mei 2012, http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=971
[3] Data Konsorsium Pembaharuan Agraria, Laporan Akhir Tahun 2012.
[4] Source: http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans--tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-2017
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Siaran Pers BersamaSolidaritas Perempuan, Yayasan Petak Danum dan Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak

Kalteng Bukan Ladang Uji Coba Proyek Iklim:
Utamakan Kearifan Masyarakat Lokal dan Perlindungan Hak-hak Perempuan”
Palangka Raya, 22 Maret 2013. Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai propinsi
percontohan REDD sejak tahun 2010. Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng, yang diwakili oleh Alpius mengatakan bahwa
salah satu tujuan REDD+ di Kalimantan Tengah diharapkan dapat mendorong masyarakat atau kelompok masyarakat
sebagai entitas bisnis yang mandiri dan professional dalam pemanfaatan hutan, dengan menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama. Namun, lebih lanjut ia mengatakan, "Konsep kearifan lokal memang terbukti ampuh dibandingkan
dengan konsep-konsep yang ditawarkan dari luar, untuk itu masyarakat seharusnya diperjuangkan dan difasilitasi supaya
memiliki legalitas hukum. Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan hutan, lebih tinggi. Ketika berbicara mengenai
REDD+ jangan bicara mengenai dananya, tapi semangatnya."
Namun, faktanya REDD+ dinilai sebuah skema yang mengarahkan pengelolaan hutan ke orientasi bisnis, yang
hanya melihat keuntungan yang dapat diperoleh dari mekanisme tersebut, walaupun kemudian dikatakan konsepnya
adalah mendorong "kearifan lokal". Konsep penyelamatan alam dari dampak perubahan iklim tidak akan memberikan
solusi bagi masyarakat, khususnya di Negara berkembang apabila terus menggunakan skema perdagangan.
"Sebenarnya tidak perlu REDD, masyarakat sudah melakukan upaya-upaya secara mandiri untuk memulihkan kerusakan
alam akibat aktivitas industri, seperti yang dilakukan masyarakat di wilayah lahan gambut eks proyek Pengembangan
Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas. Namun, Ketika demonstration acitivies (DA) REDD masuk ke wilayah mereka,
selain upaya masyarakat tidak dihargai, budaya mereka pun dihancurkan." ujar April Perlindungan dari Yayasan Petak
Danum yang mendampingi masyarakat di wilayah proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) di
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. "Walaupun KFCP dikatakan baru demonstration activities belum REDD, tapi
dampaknya sudah ada, yaitu menimbulkan konflik dan menghancurkan budaya di masyarakat. Melihat KFCP, Kami
menyimpulkan bahwa skema REDD merupakan skema yang gagal dalam mengatasi perubahan iklim. Hanya sistem tata
kelola masyarakat lokal yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup." Lanjutnya.
Ini dikuatkan oleh Ibu Nursiati, perempuan asal desa Mantangai Hulu, lokasi DA REDD KFCP yang hadir dalam
dialog publik juga mengungkapkan, bahwa selama projek itu berlangsung, masyarakat khususnya kaum perempuan
tidak banyak dilibatkan dalam rapat-rapat untuk membahas proyek. "Orang yang diundangpun hanya orang-orang
pintar, seperti aparat desa, orang berpendidikan, sedangkan masyarakat bodoh seperti saya tidak pernah diberitahu".
Kemudian ia menyebut, sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam proyek, hanya mendapat peran sebagai pekerja
dengan upah yang rendah. "Contohnya dalam pembibitan, meskipun pihak KFCP memberitahu bahwa harga bibit satu
pohon dihargai Rp 1.600,- kenyatanannya saya menerima upah pembibitan sebesar Rp 600".
Padahal "...dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya, perempuan lah yang paling dekat
dengan alam dan juga yang paling rentan untuk terlanggar hak-haknya, akibat konstruksi jender yang berlaku di
masyarakat", demikian ditegaskan oleh Aliza Yuliana dari Solidaritas Perempuan. Salah satu faktor terjadinya
pelanggaran hak-hak perempuan, khususnya dalam proyek iklim adalah karena sampai saat ini, belum adanya aturan
perlindungan yang jelas terhadap hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alamnya, termasuk hutan.
"..Kasus ibu Nursiati menegaskan bahwa proyek iklim- REDD, telah mengabaikan dan melanggar hak-hak perempuan.Tidak
adanya standar perlindungan bagi perempuan yang menjamin hak atas informasi, keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan, dapat berdampak pada terbatasnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya
alam dan menjadi ancaman bagi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan sumberdaya alam di hutan."Lanjutnya.
Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan proyek iklim REDD+ di Kalimantan Tengah, pemerintah wajib
mengeluarkan kebijakan yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap inisiatif masyarakat lokal dan
melindungi hak-hak perempuan. Hak atas informasi, hak terlibat proses konsultasi, dan mempertimbangkan pandangan
masyarakat sebagai landasan dalam persetujuan proyek. "Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan dan
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persetujuan proyek perubahan iklim, jika masyarakat belum terinformasi dengan jelas, dikonsultasikan, dan diminta
persetujuannya tanpa tekanan, serta memiliki posisi yang jelas di tingkat internasional, murni untuk mengatasi perubahan
iklim dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, laki-laki dan perempuan, bukan untuk untuk mengakomodir bisnis
Negara-negara industri, termasuk bisnis karbon" lanjut Aliza. Lebih khusus lagi, Kalimantan Tengah dengan potensi hutan
dan lahan gambut yang besar harus berhent untuk mengorbankan hak-hak masyarakatnya, laki-laki dan perempuan,
dan tidak boleh menjadi ladang uji coba proyek iklim yang meminggirkan dan merampas hak masyarakat, khususnya
hak perempuan.

Contact Person:
Nindita (085267028220, nindita.elspa@gmail.com )
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Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)

Jakarta, 01 April 2013

Jokowi Setuju 100% Pemutusan Kontrak Swastanisasi Air Jakarta
KMMSAJ Tunggu Realisasi!
Aksi Koalisi Masyarakat Menolak Swastasiasai Air Jakarta pada
tanggal 22 Maret 2013 bertepatan dengan hari air pekan lalu ditanggapi
serius oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.Janji Jokowi untuk
menemui Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang
terdiri dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dipenuhi.
Rabu, 27 Maret 2013 Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air
Jakarta (KMMSAJ) ditemui Gubernur DKI Jakarta bersama dengan
Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kepala Biro Perekonomian Setda
Propinsi DKI Jakarta di Balai Kota juga Direktur Utama PD PAM Jaya di Jalan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan
secara langsung tuntutannya kepada Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo untuk membatalkan kontrak konsensi
swastanisasi air Jakarta yang telah berlangsung selama 16 tahun secara tertutup dan merugikan. Beberapa argumentasi
yang disampaikan KMSSAJ antara lain;Pertama, Perjanjian swastanisasi air antara PAM Jaya dengan AETRA dan PALYJA
telah melanggar konstitusi UUD 1945, hukum tertinggi negara ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. oleh
karenanya konsesi tersebut seharusnya batal demi hukum; Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus
tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik
yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata.Kedua Perjanjian
Swastanisasi Air berisi klausul yang merugikan dan mengakibatkan negara kehilangan daulat atas air.Melalui konsesi
tersebut, Pemerintah daerah DKI Jakarta kehilangan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas
air warga dan justru menyerahkan kewenangannya ke privat, swasta asing. Di berbagai negara termasuk Perancis
tempat asal Palyja, swastanisasi air telah dihentikan karena merugikan warga namun di Indonesia khususnya Jakarta,
Swasatanisasi air justru terus dilanggengkan.
Kedua, Pelaksanaan Konsesi Air PAM Jaya dengan dua operator swasta (PALYJA dan AETRA) terkait pengelolaan
air dilaksanakan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Ketertutupan pengelolaan air
berlangsung selama 16 Tahun sejak dimulainya konsesi yang mengakibatkan berbagai pelanggaran pidana seperti
korupsi, penggelapan aset dan lain sebagainya, hal ini dapat dilihat dalam Audit BPKP 2009. Bahkan ketika KMMSAJ
memenangkan sengketa informasi publik melawan PAM di PTUN jakarta untuk menyerahkan berbagai dokumen terkait
swastanisasi. Kewajiban menyerahkan dokumen tdak kunjung diberikan.
Ketiga, Kontrak Konsesi Air dengan dua operator swasta (PALYJA dan AETRA) telah mengakibatkan kerugian
negara, karena adanya support letter Pemprov Jakarta harus menanggung beban hutang hingga ratusan milyar
rupiah.Sementara itu, target yang dimandatkan kontrak tidak dapat dipenuhi oleh PALYJA dan AETRA. Terkait tarif ratarata air di Jakarta adalah kurang lebih sebesar Rp. 7.000 an/m3 dengan kualitas yang buruk, bandingkan dengan
Singapura, yang harga dengan harga rata-rata Rp. 3.500/m3 dan kualitas air yang dapat langsung diminum. Tarif Air
diJakarta termahal di Asia Tenggara.
Keempat swastanisasi air juga mengakibatkan pengalihan fungsi penjamin kesejahteraan dari Negara ke
keluarga, terutama perempuan yang memperoleh peran dan tanggung jawab produktif dan reproduktif dalam keluarga
dan masyarakat. Buruknya akses air dan sanitasi semakin menambah beban kerja perempuan, meningkatkan situasi
kekerasan terhadap perempuan, mengancam jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Pengabaian hak asasi atas air
oleh Negara telah melanggengkan, meningkatkan bahkan menciptakan sub-ordinasi perempuan dan ketidakadilan
gender.
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Kelima, pembiaran kesewenangan operator swasta oleh Gubernur DKI tersebut telah menambah beban hidup
masyarakat.Kelompok masyarakat yang hidup digaris kemiskinan harus menanggung beban terbesar. Dengan
pendapatan bulanan rata-rata 1 sampia 1.5 juta rupiah , mereka harus mengeluarkan 400 sampai 600 ribu rupiah tiap
bulan untuk membeli air dari pedagang air eceran, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar
untuk memasak air. Ironisnya, justru keluarga nelayan yang berada di desa-desa pesisir harus membeli air minum lebih
tinggi ketimbang desa bukan pesisir.Tegasnya, swastanisasi, sarana pelayanan yang minim, dan buruknya kualitas
lingkungan di perkampungan nelayan menjadikan mereka harus membeli kebutuhan air setiap harinya.
Menanggapi hal-hal tersebut di atas, Gubernur DKI Jakarta menyatakan setuju 100 persen dengan tuntutan
KMMSAJ untuk membatalkan kontrak dengan swasta asing dan menyampaikan hal-hal berikut: (1) Untuk membatalkan
kontrak perlu dikaji implikasi hukumnya dan bagaimana menghadapinya;(2) Permasalahan air pada pokoknya ada di
perjanjian kerjasama antara PAM dengan Swasta Asing.Perjanjian tersebut membuat Pemda tidak bisa berbuat apa-apa.
Apalagi ada pembagian wilayah pengelolaan air Jakarta kepada Swasta dimana Wilayah Barat Jakarta ditangani oleh PT.
PAM LYONNAISE JAYA (PALYJA) dan Wilayah Timur Jakarta ditangani oleh PT. AETRA AIR JAKARTA; (3) Sebenarnya
Pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu mengelola sendiri air di Jakarta terlebih DKI mempunyai APBD yang cukup
besar;Jokowi memerintahkan agar PAM Jaya menyerahkan dokumen konsesi antara PAM Jaya dengan PT. PAM
LYONNAISE JAYA (PALYJA) dan PT. AETRA AIR JAKARTA dan Audit BPKP kepada KMMSAJ sebagaimana putusan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; (4) Meminta jajarannya untuk memperhatikan gugatan warga negara (CLS) yang
sedang berlangsung di PN Jakarta Pusat karena sangat penting bagi langkah selanjutnya
Di akhir pertemuan, KMMSAJ mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah-langkah penting
untuk keluar dari jebakan swastanisasi pengelolaan air di Jakarta: (1) Menyiapkan audit independen mengenai dampak
teknis, keuangan, sosial, ekonomi, lingkungan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan air akibat pelaksanaan
konsesi. Audit ini untuk menilai seberapa besar kerugian sebenarnya dari konsesi air Jakarta, termasuk harga yang harus
ditanggung sebagai akibat dari pelayanan yang buruk; (2) Meneliti argumen hukum yang memungkinkan untuk dibawa
ke pengadilan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan landasan dampak yang timbul akibat berbagai
kejanggalan kontrak ataupun kecurangan-kecurangan kerja kedua perusahaan tersebut; (3) Memutuskan kontrak
konsesi dengan swasta asing, dan (4) Menyusun tahapan konkrit untuk menciptakan operator sektor publik yang
kredibel, mengidentifikasikan isu kebutuhan, kapasitas dan pengalihan staf, mencari mitra potensial untuk PUP (Public
to Public Partnership/kerjasama antar operator publik dengan prinsip solidaritas), dan sumber-sumber potensial
keuangan untuk PUP. Layanan oleh Negara tanpa Pelibatan Swasta yang menjamin pemenuhan hak atas air sebagai hak
asasi warga negara.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817256167; ar1f_maulana@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441; reza@kruha.org
Abdul Halim, (KIARA): 081286030453; sobatliem007@gmail.com
Nur Hidayah (SP): 081317174013; nh.dayah@gmail.com
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Pernyataan SikapSolidaritas Perempuan

Kenaikkan Harga Bawang Semakin Menyulitkan Perempuan:
Fakta Negara Gagal Melindungi Hak Perempuan atas Pangan
Hampir 1 bulan terakhir, kenaikan harga bawang putih dan bawang merah terjadi diberbagai wilayah
Indonesia.Kenaikan harga tidak terlepas dari berbagai faktor, yaitu berkurangnya lahan produksi akibat alih fungsi lahan,
distribusi yang kurang lancar dan permainan para spekulan, yang didukung kebijakan pangan, mengakibatkan
kelangkaan terhadap harga bawang putih dan bawang merah diberbagai wilayah di Indonesia.Kenaikkan harga ini
sangat meresahkan produsen dan konsumen yang sebahagian besar dikelola oleh perempuan.Situasi ini juga
berimplikasi pada pengelolaan pangan rumah tangga yang masih menjadi beban perempuan, akibatnya perempuan
harus bekerja dan berpikir lebih berat untuk mengelola pangan keluarga dengan harga pangan yang terus
meningkat.Sementara dari tahun ketahun persoalan ketidakstabilan harga pangan belum menemukan penyelesaian,
dan pemerintah masih tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat, laki-laki dan perempuan.Pemerintah justru
mengeluarkan kebijakan yang menambah persoalan pangan di Indonesia, termasuk dalam persoalan kenaikan harga
pangan ini. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirjawan mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor 60.000
ton bawang untuk mengatasi persoalan kenaikkan harga bawang[1]. Padahal kebijakan untuk import tersebut tidak
tepat, justru sebaliknya menambah persoalan pangan.
Kebijakan impor pangan, semakin meminggirkan dan menghilangkan inisiatif perempuan dalam
mempertahankan dan mengelola pangan dan benih lokal. Perempuan sangat berperan dalam sistem pengelolaan
pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Namun, maraknya pangan import, sangat mempengaruhi
produksi pangan didalam negeri, dimana perempuan petani, semakin terancam, karena daya saing pangan lokal dan
import yang semakin kuat, sementara tidak ada perlindungan yang diberikan pemerintah kepada perempuan petani,
bahkan sebaliknya pelanggaran hak perempuan atas pangan semakin menguat.
Tidak adanya perlindungan hak perempuan atas pangan, juga terlihat dari UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Tidak adanya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan pangan sebagai hak masyarakat , laki-laki dan perempuan,
terlihat dengan orientasi pemerintah yang menjadikan pangan hanya sebagai komoditi, akibatnya produksi pangan
diprioritaskan untuk pemenuhan pasar bukan oemenuhan hak. Undang-undang pangan hanya menguatkan
kepentingan politik ekonomi global, bukan kepentingan rakyat, laki-laki dan perempuan.Melalui kebijakan pangan,
peluang perjanjian perdagangan bebas atau FTA (Free Trade Agreement), dan semakin terbuka luas. Dalam FTA dengan
menggunakan peraturan nol tariff dan situasi Indonesia yang masih mengekspor bahan baku mentah sama sekali tidak
mengguntungkan perempuan petani.
Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi, melindungi dan
menghormati pangan sebagai hak asasi setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan.Keberadaan UU No.18 tahun
2012 tentang Pangan, membuktikan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak
perempuan atas pangan.Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah segera memenuhi, melindungi dan
menghormati hak perempuan atas pangan, melalui pembatalan kebijakan pangan, evaluasi dan pembatalan
perundingan perdagangan bebas (FTA), menghentikan alih fungsi lahan produktif yang mengancam produksi pangan
dan menghentikan praktek-praktek pelanggaran hak perempuan atas pangan.

Jakarta, 7 April 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

Kontak Person :Ade Herlina : adeherlina@solidaritasperempuan.org
[1] Berita Pemerintah Impor 60.000 Ton Bawang Merah, Sabtu 6 April 2013,Kompas Bisnis.com
(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/03/13580293/Pemerintah.Impor.60.000.Ton.Bawang.Merah?utm_source=WP&u
tm_medium=Ktpidx&utm_campaign=)
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Press Release Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN

Brunei Darussalam,8 April 2013

“Southeast Asian Women Want A Future With Human Rights And Dignity”
On 6-8 April 2013, Southeast Asia Women Caucus on ASEAN (Women's Caucus) participated in the ASEAN Civil
Society Conference/ ASEAN People's Forum (ACSC/APF) 2013 held in Brunei Darussalam with the theme “ASEAN:
Building Our Future Together.”According to the Women's Caucus, as ASEAN aims to achieve a regional integration by
2015, ”One ASEAN Community” is possible only when people have a meaningful say in determining their own future.
Women demand an ASEAN future that is firmly based on human rights and truly transformative, democratic and
sustainable where women, girls and the most marginalized have the greatest voice.
Women's Caucus organised a panel discussion on the situation of women domestic workers in the ASEAN region
where three domestic workers also shared their stories. The panel demonstrated that access to justice has been elusive
to a number of Filipina and Indonesian domestic workers in Brunei who have yet to obtain justice for discriminatory
labour practices and gender-based discrimination and violence. “A contract is just a piece of paper,” said a returning
Filipina domestic worker interviewed for the research who suffered abuse and violation of her rights. For three years
now, an Indonesian domestic worker's demand for her unpaid wages is yet to receive justice in the Bruneian court. With
no work for three years, she is unable to support her families back home.
In Asia, domestic work is the single largest form of employment for women with little to no labour rights
protection because there is no legal recognition of domestic work as work in most countries in the region. Research
conducted by the Women's Caucus shows that women domestic workers want a future where they can enjoy their rights
to decent work and living wage, communicate and access information, live with dignity, access to justice and free
mobility.“The economic growth model of development has only resulted in the concentration of wealth to a small minority.
Migration for employment often becomes the only option for many women in Southeast Asia. Majority of women migrant
workers engage in domestic work, which is a continuation of women's gendered role at home and in communities. They
receive poverty wages (less than USD 1 per hour) while they often struggle with non-payment of their wages. There should be
a measure for both policy and implementation to protect the fundamental human rights and freedoms of domestic workers,”
said Dinda Nuur AnnisaaYura from Solidaritas Perempuan, Indonesia.
Policy coherence that is centered around human rights was emphasised. “ASEAN member states especially
Brunei, Indonesia and Philippine governments are called upon to recognise domestic work as work. There is still no
multilateral framework at the level of ASEAN that lays the basis and the standard for member states to adhere to in
the promotion and protection of the rights of domestic workers. The human rights bodies in ASEAN should strive
towards protecting the rights of all migrant workers particularly domestic workers and undocumented migrants. We
call on ASEAN to establish a mechanism that shall facilitate women domestic workers' access to justice and provide
redress, remedies and other support services for those whose rights have been violated,” said Chang Jordan of Women's
Legal and Human Rights Bureau (WLB), Philippines.
“Domestic workers, women human rights defenders and others who are most vulnerable to human rights violations,
poverty, violence and discrimination should have a safe space given a voice in ASEAN. Policy makers must listen to them, and
it is our responsibility as people's movements to deliver their voices and recommendations to our political leaders”, says Nur
Judy Abdullah, Council on Social Welfare, Brunei Darussalam.
Participants noted many similar struggles of women across the region such as: increasing use of women as cheap
labour; militarisation and conflicts that fuel violence against women; multiple forms of discrimination due to women's
intersecting identities such as women with disability, indigenous women and women of diverse sexual orientation and
gender identity; lack of control over women's body to restrict women's sexual and reproductive rights; and the exclusion
of women in decision-making. “Women's movement and transformative leadership has a crucial role and contribution and
is growing in strength day after day. We demand that the governments in all ASEAN place women's rights and women's
democratic participation at the centre of ASEAN's work,” said Thida Khus of SILAKA, Cambodia.
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The next ACSC/APF will be held in Burma/Myanmar in 2014, which this early is making not only the ASEAN but also
the global community interested in having peoples' gathering in a rapidly changing country.“We are thrilled to take the
leadership of organising this important annual forum where people from Southeast Asia gather to discuss our visions and
aspirations for the future we want. An ASEAN community that guarantees a space where our voice can be heard and women
become active decision-makers at home, in communities, at the national level and globally.” Says May May Pyone of NGO
Gender Group, Burma/ Myanmar.
For further information contact: apwld@apwld.org/ +66 53 284 527
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Dalam Rangka Memperingati Hari Bumi

Hentikan Eksploitasi Bumi dan Kriminalisasi Perempuan Pejuang Lingkungan
Tanggal 22 April diperingati sebagai hari Bumi internasional, ironisnya bumi semakin, mengalami kerusakan
akibat eksploitasi sumber daya alam secara massif, termasuk di Indonesia. Industri sawit, tambang memberi kontribusi
yang signifikan terhadap perusakan lingkungan dan konflik sosial yang semakin meruncing. Industri ekstraktif
cenderung rakus akan lahan, sehingga penyerobotan lahan dan pengggusuran masyarakatpun tidak dapat
dihindarkan.Sejak dahulu hingga kini, industri-industri ekstraktif mengincar kawasan hutan.Kawasan hutan banyak
dialihfungsikan menjadi perkebunan besar kelapa sawit, karet, dan juga areal per tambangan.Dengan kondisi ini,
kawasan hutan yang selama ini dijadikan tempat hidup dan tempat masyarakat adat dan masyarakat lokal mencari
nafkah menjadi sangat mudah untuk serebot dan diambil alih untuk keperluan perusahaan.
Masyarakat, terutama perempuan memiliki kedekatan yang sangat erat dengan hutan.Perempuan dengan
pemikiran tradisionalnya mengelola sumber daya hutan, mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
menanam tanaman obat untuk menjaga kesehatan keluarga, tanpa merusak kelestarian hutan. Melihat ketergantungan
perempuan yang sangat besar pada sumber daya hutan, maka tidak heran perempuan menjadi kaum yang berada di
garda terdepan saat berhadapan dengan aparat perusahaan / militer saat memperjuangkan tanah /lahan mereka dari
perampasan dan penyerobotan lahan, baik oleh Negara maupun oleh perusahaan yang didukung lembaga keuangan
internasional (World Bank, ADB, IFC)
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2012 tercatat 198 konflik dengan luasan areal
konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga. Sepanjang tahun 2012, 156 orang
petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak dan 3 orang tewas dalam konflik
agraria. Sedangkan menurut pemantauan Solidaritas Perempuan, banyak perempuan yang menjadi korban dalam
kasus-kasus sengketa lahan, dan menjadi korban kriminalisasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Kriminalisasi terjadi pada Nurjanah Gazali (Hj.Mimi), pada tahun 2010 yang dilaporkan oleh PT Celebes Agro
Lestari (PT CAL) atas tuduhan penggerak untuk pengrusakan perkebunan kelapa sawit secara bersamaan. Atas tuduhan
tersebut yang menghasilkan kerugian pada perusahaan, Hj. Mimi dituntut secara perdata oleh PT. CAL dan
mengharuskan Hj. Mimi membayar Rp. 500 juta.Padahal sengketa lahan yang terjadi adalah antara Masyarakat adat
Sambawa dengan PT Sultra Prima Lestari (PT SPL) bukan dengan PT CAL, yang diduga satu group. Hj. Mimi, mengalami
kriminalisasi karena memperjuangkan hak tanah adat masyarakat Sambawa, dari penyerobotan lahan untuk dijadilkan
perkebunan besar kelapa sawit, setelah melalui proses sidang yang melelahkan, perjuangkan Hj. Mimi berhasil, dengan
dimenangkannya kasus ini oleh pihak Hj. Mimi pada tingkat banding, yang dibebaskan tanpa harus membayar denda
apapun dan status lahannya dinyatakan status quo.Namun, kriminalisasi kembali menimpa Hj. Mimi, yang 2 minggu lalu
mendekam di balik jeruji besi. Kali ini Hj. Mimi dilaporkan oleh PT. Pertambangan Bumi Indonesia (PBI), karena dianggap
menggerakkan massa yang menyebabkan keresahan. PT.PBI melakukan aktivitas penambangan di lahan yang masih
menjadi kawasan kelola adat SAMBAWA.Ibu berumur 57 tahun ini, kembali berurusan dengan polisi karena kembali
mempertahankan tanah ulayat masyarakat adat Sambawa.
Regulasi yang dibuat pemerintahpun sering kali malah berpotensi mengkriminalisasi masyarakat di sekitar hutan.
Belum tuntas permasalahan dari UU Kehutanan, RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), yang akan segera
disahkan juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan, karena pada pasal 11 huruf k jo Pasal 82 ayat (2), RUU tersebut
menyebutkan bahwa "Menjual hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dalam kawasan hutan dilakukan orang di
sekitar dan dalam kawasan hutan, mendapat sangsi pidana penjara 3 bulan-10 tahun, denda Rp500 ribu-Rp 5 miliar".
Pasal ini, sangat berbahaya karena perempuan yang beraktivitas di hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
sehari-harinya ataupun sebagai sumber ekonominya, seperti yang dilakukan oleh perempuan sekitar kawasan hutan di
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Lembah Napu, Kab. Poso, Sulawesi Tengah, yang mengambil rempah-rempah dan obat-obatan tradisional di hutan
ataupun memetik pandan di kawasan hutan dan mempergunakannya sebagai bahan baku tikar untuk dijual, menjadi
rentan terjerat pasal tersebut,
RUU tersebut membuka peluang lebih besar untuk kriminalisasi masyarakat, terutama perempuan yang
mengambil hasil hutan hanya untuk kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan-perusahaan yang mengambil hasil
hutan dalam skala besar, dilegalkan atas nama investasi untuk pertumbuhan ekonomi, maupun proyek perubahan iklim.
Melihat semakin masifnya ekploitasi sumber daya hutan Indonesia, oleh perusahaan multinasional/transnasional yang
berdampak pada maraknya kriminalisasi perempuan pejuang HAM, yang memperjuangkan bumi dari kerusakan yang
semakin parah, Solidaritas Perempuan menuntut :
1. Negara untuk menghentikan ekploitasi sumber daya alam atas nama pertumbuhan ekonomi maupun perubahan
iklim, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat, laki-laki dan perempuan yang seluas-luasnya.
2. Negara melindungi, menghormati dan menjamin hak masyarakat dan hak perempuan untuk mengakses sumber
daya di bumi Indonesia.
3. Menghentikan produksi kebijakan (UU/Perda/Perpres/Kepmen) yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat,
laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Menghentikan tindak kriminalisasi terhadap perempuan perjuang HAM / lingkungan.
5. Membebaskan Hj. Mimi, dan aktivis-akivis HAM lainnya yang saat ini masih ditahan di penjara.
Jakarta, 22 April 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak person:
Nisa Anisa (08128464430)
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Respon atas pemberian The World Statements Award on Religious Freedom 2013 kepada Presiden SBY

SBY Gagal Melindungi, Menghormati, dan Memenuhi Hak Masyarakat atas Keyakinan,
Berekspresi, dan Berpendapat

Masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin yang peduli dan mampu bertindak untuk penghentian atas
segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 dan Pancasila, secara tegas
menjamin perlindungan seluruh warga Negara untuk berkeyakinan, beribadah, kebebasan beragama, berekspresi dan
berpendapat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak untuk mewujudnyatakan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an
bangsa besar yang majemuk ini. Pada 10 tahun terakhir, kasus-kasus intoleransi semakin meningkat, kita dapat melihat
tahun 2012 sebanyak 282 kebijakan diskriminatif dan 274 kasus intoleransi. Kebijakan dan kasus intoleransi yang terus
meningkat telah mengakibatkan warga negara, laki-laki dan perempuan, kehilangan hak atas rasa aman, hak untuk
beribadat, hak untuk berkeyakinan, hak untuk berekspresi dan hak untuk berpendapat. Berbagai kasus penyegelan
rumah ibadat di Aceh, Jawa Barat, dan Kupang, kasus tuduhan aliran sesat, pembatasan ruang berekspresi dan
berkeyakinan bagi kelompok marginal, memperlihatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi
perempuan terjadi secara sistemik dan terstruktur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi
perempuan, berbagai kasus intoleransi di Indonesia dampaknya lebih berat dirasakan dengan beban berlapis
dibandingkan laki-laki. Peran gender yang dilekatkan kepada perempuan, mengakibatkan persoalan intoleransi telah
memperkuat pelabelan dan stigmatisasi hingga pengkriminalisasian terhadap perempuan. Kasus Jemaah Ahmadiyah
misalnya, tuduhan aliran sesat telah berdampak pada kehidupan perempuan, dimana perempuan mengalami
stigmatisasi, dan dikucilkan dari sosial.
Karena itu, Indonesia butuh Kepala Negara yang menjamin rasa aman dengan memastikan tidak ada kebijakan
diskriminatif dan mengatasnamakan agama terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk perempuan.Tidak ada
Pelarangan beribadah, penutupan rumah ibadah dan tuduhan aliran sesat termasuk rasa aman untuk menjalankan
keyakinan.Tidak ada pembatasan bagi kelompok minoritas untuk berekspresi dan berpendapat.Maraknya kasus
tersebut, telah memicu kekerasan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia kepada kelompok minoritas di Jawa Barat, Aceh,
Jakarta, Makassar, NTT, dan wilayah lainnya. Kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati keyakinan setiap
warga negaranya termasuk memastikan keputusan hukum harus ditegakkan tanpa berkelit dengan logika mayoritasminoritas yang meningkatkan penyebab kekerasan kepada kelompok perempuan dan anak.
Indonesia butuh pemimpin yang bertindak, memastikan segala bentuk teror, intimidasi, dan bahkan upaya
pengusiran paksa, atau pembantaian, kelompok masyarakat dengan kepercayaan atau agama yang dianggap minoritas
segera dihentikan dan para pelakunya menjalani proses hukum yang transparan dan tegas. Indonesia membutuhkan
pemimpin yang bertindak, memastikan bahwa negara tidak berhak untuk mendiskriminasi dalam berbagai bentuknya,
termasuk bagi pemeluk kepercayaan lokal suatu daerah, dan tidak memaksa untuk mengaku sebagai pemeluk salah satu
agama yang secara salah kaprah dianggap sebagai "agama yang diakui negara".
Namun, fakta meningkatnya kasus intoleransi di hampir seluruh wilayah Indonesia, telah membuktikan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono masih sebatas berwacana, menyampaikan pernyataan-pernyataan normatif tanpa
tindakan berarti yang konkret untuk memastikan tegaknya UUD 1945 dalam konteks kebebasan beragama,
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berkeyakinan dan beribadah. SBY telah GAGAL melindungi, menghormati dan Memenuhi hak masyarakat, laki-laki dan
perempuan, dalam berkeyakinan, berekspresi, beribadat dan berpendapat.
Oleh karena itu, dalam merespon pemberian penghargaan kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono oleh The
Appeal of Conscience Foundation (ACF), lembaga yang berpusat di New York, Amerika Serikat (AS) pada Mei 2013,
karena dianggap berhasil menciptakan perdamaian, toleransi di Indonesia adalah kesalahan besar, terlebih dengan tidak
terselesaikannya kasus-kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Sekitar 200 massa aksi dari berbagai jaringan
masyarakat sipil dan masyarakat dari Aceh, Yogyakarta, Makassar, Kupang dan jaringan masyarakat sipil Nasional
(Solidaritas Perempuan, KontraS, Ardhanary Institute, HRWG dan lainnya) melakukan aksi damai dan pengumpulan
tanda tangan petisi penolakan pemberian penghargaan kepada SBY di Bundaran Hotel Indonesia (HI), untuk
menyampaikan persoalan intoleransi di berbagai daerah dan menuntut negara segera melakukan tindak tegas untuk
penyelesaian kasus intoleransi di seluruh Indonesia, dan mencabut kebijakan yang diskriminatif dan mengatasnamakan
agama, diantaranya SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan SKB 3 Menteri tentang Jemaah
Ahmadiyah.Pada aksi damai ini, Solidaritas Perempuan mendesak :
1. Pembatalan pemberian penghargaan kepada SBY oleh The Appeal of Conscience Foundation (ACF), karena SBY
tidak pantas menerima penghargaan tersebut dengan semakin meningkatnya kasus-kasus intoleransi di
Indonesia,
2. Tindakan nyata yang cepat dan tegas kasus-kasus intoleransi yang telah melanggar Konstitusi Negara UUD 1945
dan Pancasila dalam soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, berekspresi, berpendapat.
3. Membatalkan dan menghentikan produksi kebijakan-kebijakan diskriminatif dan mengatasnamakan agama,
dan mencabut kebijakan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah dan SKB 3 Menteri Tentang Jemaah
Ahmadiyah.
4. Perlindungan terhadap perempuan dan Kelompok rentan lainnya untuk seluruh tindakan kekerasan yang
mengatasnamakan agama dan kebijakan diskriminatif.
Jakarta 26 Mei 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person
Donna Swita (Hp : 081317710690,donna@solidaritasperempuan.org)
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Buruh Migran Perempuan: Kontribusi Maksimal, Perlindungan Minimal
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Asia yang tergabung dalam Coordination of Action Research on AID and
Mobility (CARAM ASIA),telah melakukan studi di delapan Negara asal Buruh Migran, yaitu Bangladesh, Kamboja,
Indonesia, India, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Sri Lanka. Studi ini bertema “Hubungan antara Kontribusi Buruh Migran
dalam Pembangunan dengan Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Perlindungan Buruh Migran”.Solidaritas Perempuan
sebagai salah satu anggota CARAM Asia, terlibat dalam studi ini dengan melihat konteks Buruh Migran Indonesia. Hasil
Hasil studi yang diluncurkan pada 13 Mei 2013 lalu, di Dhaka Bangladesh , ditemukan fakta bahwa Besarnya Kontribusi
Buruh Migran di Negara asal, tidak disertai oleh perlindungan yang memadai bagi Buruh Migran khususnya buruh migran
perempuan.
Hasil studi di Indonesia menunjukan, kontribusi Buruh Migran, yang mayoritas adalah perempuan dalam
pembangunan sangat signifikan. Di Indonesia setiap tahunnya, Buruh Migran mengirimkan remitansi lebih dari 6 Milliar
USD. Sementara sejak tahun 2006-2010, Remitansi yang dikirimkan oleh Buruh Migran Indonesia memberikan
kontribusi sebanyak 0,98%-1,57% dari Gross Domestic Product (GDP). Rincian data, bisa dilihat dalam tabel berikut:

Badan Nasional Penempatan dan Perlindung Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga melansir data terbarunya
melalui berbagai media, bahwa dari enam juta Buruh Migran jumlah remitansi atau pengiriman uang ke keluarga
masing-masing mencapai total Rp100 triliun/tahun. Angka tersebut setara dengan 10,2 Miliar USD, yang artinya terjadi
peningkatan jumlah remitansi dari tahun ke tahun. Namun, Peningkatan remitansi tersebut tidak berbanding lurus
dengan perlindungan hak yang diberikan oleh Negara kepada Buruh Migran Indonesia, khususnya buruh migran
perempuan dan anggota keluarganya.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan anggota
Keluarganya. Namun fakta yang terjadi, justru melahirkan regulasi yang mengabaikan hak-hak buruh migran dan masih
memposisikan Buruh Migran sebagai komoditas ekonomi.. Hal ini terlihat pada draft UU tentang PPILN yang diajukan
oleh DPR maupun tanggapan draf pemerintah yang ada saat ini, belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan bagi
perlindungan hak Buruh Migran.
Buruknya UU, tentuakan berdampak pada peraturan perundang-undangan yang adadi tingkat wilayah/lokal.
Paradigma Komoditifikasi akhirnya mewarnai setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah bagi Buruh Migran. Program
pemerintah untuk perlindungan Buruh Migran tidak dibangun dengan serius, komprehensif, tidak terkoordinasi, dan
dengan anggaran yangrendah. Sebaliknya program yang diusung oleh pemerintah semakin memperlihatkan
ketidakberpihakannya kepada buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, dengan mengeluarkan kebijakan
yang tidak responsif gender dan diskriminatif danterhadap Buruh Migran Perempuan melalui Roadmap Zero Domestic
Worker 2017.
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Ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh migran termasuk perlindungan yang diberikan juga dapat dilihat
pada, minimnya alokasi anggaran Negara untuk Buruh Migran, dimana Indonesia tidak memiliki sistem anggaran
terintegrasi. Anggaran untuk Buruh Migran tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dll. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010, anggaran
yang dialokasikan untuk perlindungan Buruh Mirgan adalah Rp16,6 Triliun, sementara untuk Kemenakertrans Rp9,4
Triliun.
Pada tahun 2012 anggaran perlindungan Buruh Migran di BNP2TKI meningkat menjadi Rp26 Triliun. Namun
masih lebih rendah dibandingkan dana penempatan yang mencapai Rp31,5 Triliun.Hal ini kembali mempertegas
paradigma pemerintah dalam melihat Buruh Migran sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai warga Negara yang
hak-haknya wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Apalagi, peruntukan anggaran banyak habis untuk operasional
BNP2TKI (hampir Rp12,5 Triliun).
Tak Menjawab Akar Permasalahan
Berbagai kebijakan dan program yang diselenggarakan pemerintah, terbukti tidak mampu menyelesaikan
persoalan dalam perlindungan Buruh Migran. Dari tahun ke tahun, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh
Migran terus terjadi. Pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan menunjukan jenis kasus yang semakin
kompleks. Kasus-kasus yang ditangani antara lain, kriminalisasi, trafficking, dan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun
ekonomi terhadap Buruh Migran, hingga kematian, dimana mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses
keadilan.Selama ini, pemerintah melihat bermigrasi sebagai sebuah solusi instan dari persoalan ekonomi yang terjadi di
Indonesia. Pemiskinan struktural, kurangnya lapangan pekerjaan, dan berkurangnya lahan sumber mata pencaharian
masyarakat akibat alih fungsi lahan, dan penggusuran dijawab dengan mengirimkan Buruh Migran, terutama
perempuan sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Akibatnya, Buruh Migran dilihat sebagai komoditas ekonomi yang
remitansinya ditargetkan setiap tahunnya, tanpa disertai perlindungan yang maksimal untuk hak-haknya.
Pada umumnya, Buruh Migran Perempuan, khususnya yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, berasal dari
keluarga dengan perekonomian yang sulit. Sehingga, kehidupan keluarga kemudian sangat bergantung pada remitansi
yang dikirimkan oleh Buruh Migran sebagai pencari nafkah utama keluarga.Mayoritas keluarga menggunakan remitansi
untuk kebutuhan hidup sehari-hari, memperbaiki rumah, membeli kendaraan, pendidikan anak, kesehatan, membayar
utang, ketimbang untuk investasi yang produktif. Akibatnya, Buruh Migran kerap kembali menjadi Buruh Migran berkalikali untuk menghidupi keluarganya, dan harus mengalami berbagai kerentanan terhadap kekerasan, pelanggaran hak,
dan eksploitasi sebagai Buruh Migran.Meski demikian, bermigrasi merupakan hak setiap orang. Konstitusi secara tegas
menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apalagi mengingat Pemerintah Indonesia tidak mampu
menjamin kesejahteraan bagi warganya. Tugas pemerintahlah untuk menyelenggarakan kebijakan dan program serta
memfasilitasi Buruh Migran agar pengidupan yang layak terebut benar-benar tercapai.
Untuk itu Solidaritas Perempuan memandang pentingnya:
1. Pemerintah harus memastikan kebijakan-kebijakan dan program yang dibuat tidak memposisikan Buruh Migran,
terutama Perempuan Buruh Migran sebagai komoditas, mengalokasikan anggaran yang lebih optimal terhadap
perlindungan buruh migran dan melibatkan buruh migran dan keluarganya dalam seluruh proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pemantauan pelanggaran hak-hak mereka.
2. Pemerintah memformulasikan kebijakan yang lebih komprehensif dengan memastikan perspektif HAM dan
keadilan Gender untuk melindungi hak-hak Buruh migran dan keluarganya di semua tahapan migrasi. Hal itu
harus tercermin dalam UU hasil revisi UU No. 39 Tahun 2004 yang dibahas oleh DPR dan pemerintah, serta seluruh
MoU dengan negara tujuan.
3. Pemerintah menyelenggarakan kebijakan dan program yang meningkatkan kualitas hidup buruh migran dan
keluarganya, termasuk komunitasnya, antara lain melaluiprogram pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi Buruh
migran dan keluarganya.
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4. Pemerintah memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh masyarakat termasuk
Perempuan Buruh Migran, serta \dmeninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berdampak pada tercerabutnya
akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan.
5. Meninjau kembali dan mencabut semua kebijakan maupun program yang berpotensi membatasi atau melanggar
hak rakyat untuk bekerja, bermigrasi, hak untuk hidup dan hak-hak dasar lainnya.

Jakarta, 3 Juni 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
NisaaYura: 081380709637
Puspa Dewy: 085260241597

75

Siaran Pers Solidaritas Perempuan

Jakarta, 18 Juni 2013

Kebijakan dan Proyek Iklim (REDD+):Solusi atau Bencana Bagi Perempuan?

Pada 03-14 Juni 2013, telah berlangsung pertemuan Konferensi
Perubahan Iklim di Bonn, Jerman, yang juga dihadiri oleh delegasi
Indonesia. Pertemuan tersebut salah satu agendanya adalah menentukan
kerangka hukumperubahan iklim baru yang akan digunakan sebagai cara
untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim.REDD merupakan
salah satu cara yang dianggap dapat mengurangi dampak perubahan iklim
dengan melindungi hutan.Sejak COP 13 UNFCCC di Bali, tahun 2007,
berbagai inisiatif dan proyek percontohan REDD mulai dikembangkan,
mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Lebih dari sekitar 44
proyek percontohan REDD+, dan 19 proyek diantaranya berada di
Kalimantan Tengah, salah satunya proyek KFCP (Kalimantan Forest Climate Partnership).
Proyek yang telah berjalan sejak 2010 dengan pendanaan dari Australia, tersebut telah berdampak pada
pelanggaran hak masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengelolaan kawasan hutan. Hutan sebagai sumber
pangan, sumber mata pencaharian, apotik hidup, hingga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya, mulai
terpinggirkan.KFCP mulai melarang warga untuk mengambil hasil hutan, seperti membuat bendungan pada tabat.Tabat
merupakan wilayah aliran sungai yang dipergunakan warga untuk dapat memasuki kawasan hutan.Pembuatan
bendungan (tabat) pada aliran sungai jelas mengakibatkan masyarakat tidak dapat masuk ke hutan melalui sungai.Hak
perempuan atas upah pembibitan dan penanaman juga di rampas. Kesepakatan awal setiap KK akan mendapatkan upah
sebesar Rp.1.800/bibit, namun faktanya perempuan hanya menerima Rp.600,-/bibit. Fakta tersebut menunjukkan
bahwa KFCP telah melanggar kesepakatannya dengan masyarakat desa.Bahkan kehadiran KFCP di Kalimantan Tengah
telah mengakibatkan konflik horizontal dan perubahan pola masyarakat.Situasi tersebut terjadi, akibat sejak awal
adanya proyek KFCP tersebut, masyarakat, khususnya perempuan, tidak mendapatkan informasi dengan jelas, serta
tidak dilibatkan dalam konsultasi proyek KFCP.Masyarakat, khususnya perempuan di wilayah sekitar lokasi proyek KFCP
merasa dirugikan dengan kehadiran proyek KFCP. Hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan semakin
termarginalkan, perempuan tidak dapat lagi mengambil bahan pangan, bahan baku untuk mengayam tikar, maupun
menyadap karet.
Persoalan perempuan yang terjadi dilokasi proyek KFCP, kemungkinan juga terjadi dikawasan Aceh (Proyek Ulu
Masen), dan kawasan Sulawesi Tengah (Wilayah Uji Coba FPIC/Padiatapa), karena saat ini perempuan tidak dianggap
sebagai pemangku kepentingan, dan tidak ada langkah-langkah strategi pemerintah dalam memastikan keterlibatan
perempuan secara penuh dalam proses proyek. Ini terbukti, dengan tidak dilibatkannya perempuan dalam konsultasi
penyusunan kebijakan maupun proyek.
Pelibatan perempuan tidak hanya pada tahapan pelaksanaan proyek, tetapi keterlibatan perempuan juga sudah
terlihat sejak pada pembahasan kebijakan, baik pada kebijakan SRAP/Strada REDD+, atau FPIC/Padiatapa. Namun
faktanya, pelibatan perempuan baik di Aceh maupun Sulawesi Tengah, sangat minim , bahkan dibeberapa tempat tidak
ada pelibatan.Tidak adanya informasi, konsultasi, bahkan persetujuan dari masyarakat, khususnya perempuan,
dikarenakan masih menguatnya budaya partiarkhi, sehingga perempuan masih dilihat sebagai kelompok nomor dua,
bukan pemangku kepentingan. Akibatnya hak perempuan atas informasi, hak terlibat konsultasi, hak untuk mengatakan
setuju atau tidak terhadap sebuah kebijakan/proyek, serta hak dalam pengelolaan sumber daya hutannya, akan hilang
dan dirampas, dan menambah daftar bencana di Indonesia. Padahal kehidupan perempuan di 3 wilayah tersebut, sangat
dekat dengan hutannya, perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal untuk pengelolaan hutannya. Hal ini
terungkap pada temuan pemantauan perempuan akar rumput, bersama SP Aceh, SP Palu, dan mitra Lembaga
Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA) Kalimantan Tengah melalui berbagai pertemuan, wawancara, dan diskusi.
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Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk memastikan adanya analisis sosial, politik,
ekonomi, dan gender sebelum menetapkan suatu wilayah menjadi proyek REDD, serta mengakomodir pengalaman &
pengetahuan dalam penyusunan kebijakan REDD. Pemerintah juga harus memastikan terjaminnya hak atas informasi,
hak atas terlibat dalam konsultasi, dan hak atas persetujuan bagi perempuan, dan mengadopsi standar perlindungan
perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim, khususnya REDD+, baik di tingkat nasional maupun lokal/daerah.
Khusus, untuk Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan
persoalan yang dialami perempuan di wilayah proyek KFCP, sehingga hak perempuan tidak terabaikan.
Kontak Person :
Aliza Yuliana email : aliza@solidaritasperempuan.org )
Nisa Anisa email : anisa@solidaritasperempuan.org )
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Sambut Ramadhan dengan Lonjakan Harga Pangan,
Pemerintah Tidak Melindungi Perempuan
Kenaikan harga BBM pada Juni 2013, telah memicu kenaikan
harga sejumlah bahan pangan.Diperparah lagi menjelang bulan
Ramadhan, dimana kebutuhan pangan cenderung meningkat harga
pangan pun semakin tak terjangkau. Badan Pusat Statistik dalam
Berita Resmi Statistik No. 41/07/Th. XVI yang dikeluarkan pada 1 Juli
2013 menyatakan bahwa perkembangan harga berbagai komoditas
pada Juni 2013 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Beberapa
komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juni 2013 antara lain
daging ayam ras, cabai merah, te lur ayam ras, beras, cabai rawit,
daging sapi, ikan segar maupun yang diawetkan, bayam, jengkol,
kacang panjang, kentang, wortel, alpukat, dan sejumlah komoditas lainnya. Meskipun Mentan Suswono telah
memastikan pasokan pangan untuk bulan Ramadhan aman dan menyatakan bahwa kenaikan harga pangan terjadi
karena hambatan distribusi sebagai imbas penaikan harga BBM, namun kenaikan harga pangan tetap tak dapat
diredam.
"Dalam situasi harga pangan yang mahal dan semakin tak terjangkau, perempuan menghadapi tekanan yang lebih
berat dibanding lainnya.Hal ini karena masyarakat masih menganggap bahwa, perempuan lah yang bertanggungjawab
atas ketersediaan pangan yang bergizi di atas meja makan dalam keluarga" ujar Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif
Nasional Solidaritas Perempuan.Temuan Solidaritas Perempuan memperlihatkan fakta bahwa pada keluarga miskin,
perempuan terpaksa beralih pada pangan instan yang lebih terjangkau.Meskipun pangan instan dalam jangka panjang
berbahaya bagi kesehatan.Fakta lainnya adalah perempuan pun harus berusaha menambah penghasilan dengan
menjadi buruh cuci ataupun Pekerja Rumah Tangga (PRT).Ditambah peran perempuan dalam mengurus keluarganya,
maka jam kerjanya pun bisa mencapai sekurang-kurangnya 18 jam sehari yangmembahayakan kesehatan
reproduksinya.Wahidah Rustam menyatakan bahwa menjadi PRT di Indonesia sangat rentan terhadap sejumlah
ketidakadilan bahkan kekerasan, hal ini karena hingga kini tidak ada payung hukum yang melindungi PRT di Indonesia.
Perkara kenaikan harga pangan jelang Ramadhan, Lebaran, tahun baru, atau hari raya lainnya terus terjadi
berulang dan tak ada langkah strategis dari pemerintah.Pemerintah pun merespon dengan seadanya.Antara operasi
pasar ataupun berupaya mencukupi kebutuhan dengan impor pangan.Upaya meredam harga melalui operasi pasar
faktanya tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah.Bahkan menjelang pemilu 2014, operasi pasar ditengarai lebih
sarat pencitraan untuk meraih simpati publik ketimbang manfaat yang diharapkan. "Kenaikan harga tak hanya terjadi di
kota-kota besar melainkan sampai ke kampung-kampung. Namun, faktanya tidak semua wilayah bisa dijangkau operasi
pasar oleh Pemerintah" ujar Wahidah Rustam.
Sementara kebijakan impor pangan untuk pemenuhan pangan, jelas akan mematikan perempuan petani,
perempuan nelayan, dan perempuan produsen pangan kecil lainnya karena harus bersaing dengan produk impor dengan
kapasitas produksi yang minim dan tanpa dukungan dari Pemerintah. " Persoalan kenaikan harga dan impor pangan, tidak
terlepas dari kebijakan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dan perjanjian perdagangan internasional, yang tidak mengatur
stabilitas harga pangan dan membuka ruang bagi impor pangan" lanjut Wahidah Rustam.Atas persoalan diatas,
Solidaritas Perempuan mendesak Pemerintah untuk serius menghormati, melindungi dan memenuhi hak perempuan
atas pangan, diantaranya memastikan pangan dapat terjangkau secara fisik dan ekonomi oleh perempuan.Persoalan
kenaikan harga pangan sudah seharusnya diantisipasi oleh Pemerintah sebelum terjadi, dengan tidak menjadikan
pangan sebagai komoditas dagang yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang telah terbukti
menghilangkan sistem pengelolaan pangan tradisional yang dikelola perempuan.

Kontak person:Arieska Kurniawaty : arieska@solidaritasperempuan.org
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Kegagalan Demonstrasi REDD di Indonesia:
Pemerintah Australia dan Indonesia Harus Bertanggung Jawab atas Persoalan yang
Ditimbulkan KFCP di Kalimantan Tengah
Keputusan AusAID untuk menghentikan proyek Kalimantan
Forest Climate Partnership (KFCP) merupakan hal yang sangat tepat.
Proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) yang
didanai oleh Australia sebesar USD 30 juta, mencakup wilayah seluas
120.000 ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan
Tengah, telah membawa banyak persoalan bagi masyarakat di wilayah
proyek. Proyek ini melibatkan 7 desa, 5 dusun dan 2 dukuh.Proyek ini
telah diidentifikasi sebagai proyek gagal oleh berbagai pihak.
Sejak mulainya di tahun 2009 hingga berakhirnya Proyek KFCP pada Juni 2012, telah menimbulkan persoalan di
masyarakat, perempuan dan laki-laki. Anehnya, dengan berbagai persoalan yang sudah ada, proyek tersebut masih
diperpanjang hingga Juni 2013 dan sempat ada rencana untuk diperpanjang lagi hingga 2014. Berbagai persoalan yang
terjadi antara lain pelanggaran kesepakatan, mekanisme yang memicu konflik antar warga, hingga penghalangan akses
masyarakat ke hutan untuk mengambil hasil hutan dengan membuat bendungan pada aliran sungai-sungai kecil yang
dipergunakan warga untuk memasuki kawasan hutan. Pembuatan bendungan (tabat) pada aliran sungai jelas
mengakibatkan masyarakat tidak dapat masuk ke hutan melalui sungai.Hak atas upah pembibitan yang mayoritasnya
dikerjakan oleh perempuan, juga dilanggar. Kesepakatan awal setiap KK akan mendapatkan upah sebesar
Rp.1.800/bibit, namun faktanya perempuan hanya menerima Rp.600,-/bibit. Fakta tersebut menunjukkan bahwa KFCP
telah melanggar kesepakatannya dengan masyarakat desa.Masih banyak pelanggaran kesepakatan lainnya yang
dilakukan KFCP.
Selain itu, kehadiran KFCP juga telah mengakibatkan konflik horizontal dan perubahan pola sosial di
masyarakat.Banyaknya pihak-pihak asing yang masuk ke desa dan kesimpangsiuran informasi telah membuat
masyarakat menjadi lebih mudah saling curiga, dan mengikis budaya gotong royong warga. Selain itu, pembiasaan
KFCP untuk memberikan uang transportasi dalam setiap pertemuan sosialisasi, yang biasa dikenal masyarakat sebagai
"uang duduk", membuat masyarakat menjadi terbiasa untuk adanya uang dalam setiap pertemuan warga, sehingga
apabila tidak ada uang dalam pertemuan, sebagian masyarakat menjadi lebih enggan untuk hadir. Kerusakan pola sosial
budaya semacam ini merupakan kerugian yang tidak dapat digantikan dengan kompensasi uang.
Persoalan di atas masih terjadi dan belum diselesaikan oleh pihak KFCP, padahal perpanjangan proyek KFCP telah
selesai pada Juni 2013.Bahkan saat ini muncul persoalan baru, yaitu penabatan (bendungan) oleh pihak KFCP di beberapa
desa, salah satunya desa Sei Ahas."Padahal sebanyak 54 warga yang memiliki kebun, telah menolak untuk dilakukan
penabatan (bendungan), bahkan warga telah menolak kehadiran KFCP di desa mereka" Ujar Perempuan dari Desa Sei Ahas.
Penabatan tersebut rencananya akandilakukan pada 6 Juli 2013, bukan cuma satu, tetapi terdapat 3 penabatan yang
akan dibangun. Warga akan semakin kesulitan untuk mengakses hutan dengan adanya penabatan tersebut. Namun,
warga agak khawatir untuk melakukan penolakan secara terang-terangan, karena menurut informasi, proses penabatan
akan menghadirkan pihak kepolisian. Apalagi pernah terjadi dalam proses musyarawah desa, ada kehadiran polisi.
"Keterlibatan polisi ketika proses musyawarah antara pemerintah, pihak pelaksana proyek, dan warga, menunjukkan
bahwa tidak terjadi proses FPIC dalam pelaksanaan proyek KFCP" Ungkap Puspa Dewy-Koordinator Program Solidaritas
Perempuan.
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Berbagai situasi dan persoalan tersebut terjadi, tidak terlepas karena sejak awal adanya proyek KFCP tersebut,
masyarakat, khususnya perempuan, tidak mendapatkan informasi dengan jelas, serta tidak dilibatkan dalam konsultasi
proyek KFCP.Terlebih lagi, dalam implementasinya, masyarakat, khususnya perempuan di wilayah sekitar lokasi proyek
KFCP merasa dirugikan dengan kehadiran proyek KFCP. Hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan
semakin termarginalkan, perempuan tidak dapat lagi mengambil bahan pangan, bahan baku untuk mengayam tikar,
maupun menyadap karet.Solidaritas Perempuan menuntut tanggung jawab AuSAID dan pemerintah Indonesia atas
persoalan yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat kehadiran proyek KFCP."Walaupun AusAID mengatakan akan
mengakhiri/tidak memperpanjang pembiayaan proyek KFCP, namun AusAID dan pihak KFCP tetap harus bertanggung
jawab atas persoalan dan konflik di masyarakat, dan merehabilitasi kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi" tegas
Puspa Dewy.

Kontak Person :
Aliza Yuliana (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Menuntut Pemerintah yang Transparan dan Responsif dalam
Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya
Warnah binti Warta Niing (30 tahun) merupakan seorang Buruh Migran Perempuan (BMP) asal Karawang yang hingga
saat ini masih berada di penjara Malaaz Arab Saudi. Warnah bersama seorang BMP lainnya yang berasal dari Sumbawa,
yaitu Sumartini binti Galisung (38 tahun), harus mendekam di penjara lantaran dituduh melakukan sihir oleh majikan
mereka. Bahkan, Warnah dan Sumartini sempat terancam hukuman mati akibat tuduhan tersebut.
Lain Warnah dan Sumartini, lain pula nasib Alm.Nani Suryani BT Mangsur Neman (27 tahun) Buruh Migran Perempuan
(BMP), asal Karawang.Nani hanya kembali berupa jasad tanpa nyawa kepada keluarganya, akibat pembunuhan yang
dilakukan oleh majikannya.Namun hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang. Pihak keluarga masih
menanti kabar dari persidangan,di Arab Saudi dan belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai keluarga Nani.
Sementara itu, Acem Binti Suhayi (41 tahun), BMP asal.Karawang yang juga bekerja di Arab Saudi, sudah delapan tahun
ini tidak diketahui keberadaannya.Keluarganya kehilangan kontak sejak tahun 2005.Hingga saat ini, pihak keluarga
masih menunggu kabar dari Buruh Migran yang bekerja di Arab Saudi tersebut.Empat nama di atas, hanya sebahagian
kecil dari sekian banyak BMP yang nasibnya masih tak menentu. Sampai saat ini, BMP masih kerap mengalami
kerentanan di berbagai tahapan migrasi, mulai pra keberangkatan, bekerja dinegara tujuan, hingga kepulangan. Kasus
tersebut telah dilaporkan oleh pihak keluarga bersama Solidaritas Perempuan dan Solidaritas Buruh Migran Karawang
(SBMK)ke berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pada tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013, SP telah memasukan 71 pengaduan kasus melalui Kementrian Luar Negeri Direktorat WNI dan BHI,
baik pengaduan secara online maupun datang langsung, termasuk 4 kasus diatas.
Penantian keluarga yang menuntut keadilan dan hak-hak sanak saudaranya tak kunjung mendapatkan jawaban. Dari 71
kasus yang dilaporkan SP melalui Kemenlu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , terdapat 7 (tujuh) kasus yang
hingga saat ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, untuk kasus alm Nani Suryani, sejak April 2012,
SP dan keluarga BMP tidak lagi mendapatkan informasi perkembangan penanganan kasus secara resmi
dariKementerian Luar Negeri.Berbagai upaya telah ditempuh oleh SP bersama pihak keluarga BMP untuk mendapatkan
informasi mengenai kasus-kasus tersebut, dan memperjuangkan hak mereka.Namun hingga saat ini, tidak ada respon
dan informasi yang memadai dari Kementerian Luar Negeri terkait kasus. Upaya-upaya tersebut, antara lain:
 Pada 14 Juni 2012, SP menghubungi Kemenlu menanyakan perkembangan kasus Alm Nani, termasuk hasil sidang
di Arab Saudi terkait keputusan mengenai uang diyat yang harus dibayarkan oleh keluarga terdakwa, namun
belum ada informasi dari proses persidangan di Arab Saudi
 Pada 18 September 2012, SP datang ke Kemenlu untuk menanyakan perkembangan kasus Warnah dan Sumartini,
hasilnya bahwa hukuman mati untuk Warnah dan Sumartini sudah mendapat pengampunan dari Raja Abdullah
Saudi Arabia dan kemenlu akan mengirimkan surat resmi perkembangan penanganan kasus kepada pihak
keluarga dan SP
 Pada 18 Oktober 2012 SP bersama keluarga BMP melakukan audiensi denganBpk. Tatang Budie Utama Razak,
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri RI. Audiensi dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi kasus agar pihak keluarga BMP mengetahui perkembangan kasus Buruh Migran Perempuan yang saat
ini sedang menjalani proses hukum di negara tempat mereka bekerja. Di antaranya adalah kasus Alm Nani
Suryani BT Mangsur asal Karawang, Warnah Bt. Warta Ning asal Karawang, dan Sumartini Bt. Galisung asal
Nusa Tenggara Barat, serta beberapa kasus TKI/BMP di Negara Suriah yang sedang dalam kondisi perang/krisis
politik. Dari hasil pertemuan tersebut belum ada perkembangan kasus setelah ada surat informasi
penanganan kasus terakhir[1].
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 Setiap reguler SP datang ke Kemenlu dan menanyakan perkembangan kasus yang masih menunggu informasi
penanganan kasus secara resmi dan tertulis dari Kemenlu, agar dapat disampaikan kepada pihak keluarga BMP,
namun sampai hari ini belum ada perkembangan untuk ketiga kasus tersebut, Bahkan untuk kasus lainnya,
belum ada sama sekali surat informasi penanganan kasus dari Kemenlu.
 Tanggal 14 Juni 2013, SP kembali menghubungi Kemenlu menanyakan perkembangan kasus dan hasil sidang
terkait keputusan mengenai uang diyat yang harus dibayarkan oleh keluarga terdakwa, namun belum ada
perkembangan, baik lewat telepon atau surat dari Kemenlu untuk kasus ini[2].
 Tanggal 22 Agustus 2013, SP bersama Pak Dadang (SBMK), datang ke Kemenlu untuk membuat pengaduan kasus
baru atas nama Tati BT Orok (Malaysia) dan juga menanyakan perkembangan penanganan kasus Alm.Nani
Suryani, Warnah dan sumartini bertemu dengan staf Kemenlu yang bernama pak Shabda Thian. Berdasarkan dari
pertemuan tersebut pak Shabda meminta SP untuk membuat surat resmi untuk permohonan perkembangan
kasus yang ditujukan kepada Bpk. Tatang Budie Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementrian
Luar Negeri RI.
 Tanggal 2 September 2013, SP mengirimkan surat permohonan informasi perkembangan kasus kepada Kemenlu
melalui Email (shabda.thian@gmail.com, danpwni.bhi@kemenlu.go.id), seperti yang diminta oleh Kemenlu.
Namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan respon atas permintaan informasi tersebut.
Pasal 44 Konvensi Migran 1990 secara tegas menjamin mengenai hak-hak anggota keluarga buruh migran,
termasuk mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan pada
kesatuan keluarga buruh migrant. Namun, faktanya Negara telah mengabaikan dan lambat dalam mengambil langkahlangkah sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak BMP dan keluarganya. Informasi dari Kementerian Luar Negeri
tentu sangat berarti bagi pihak keluarga, mengingat hingga saat ini, mereka belum mendapatkan kepastian nasib
keluarga mereka (BMP), baik yang berada di penjara, bahkan hilang kontak dan belum ditemukan. Ketiadaan informasi
mengakibatkan penantian mereka tidak menentu, bahkan mulai muncul kekecewaan dalam diri para keluarga Buruh
Migran.
Untuk itu, Solidaritas Perempuan menuntut:
 Pemerintah, temasuk Kementerian Luar Negeri untuk menciptakan mekanisme dan sistem informasi kepada
keluarga Buruh Migran, yang transparan dan dapat diakses oleh BMP dan keluarga Buruh Migran
 Pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri untuk lebih responsif dan optimal dalam melakukan
penanganan kasus Buruh Migran
 Pemerintah dan DPR merevisi UU No. 39 Tahun 2004, sehingga kebijakan ke depan mampu melindungi Buruh
Migran secara komprehensif dan maksimal, termasuk mampu mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan dan
pelanggaran hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya
 Pemerintah dan DPR memuat Konvensi Migran 1990 dan CEDAW yang telah diratifikasi sebagai landasan dari
revisi UU No. 39 tahun 2004 maupun kebijakan-kebijakan terkait Buruh Migran lainnya.
Jakarta, 18 September 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:Thaufiek Zulbahary, Ummy Habsyah
[1] SP menerima surat dari Kemenlu tanggal 29 Desember 2012, dengan surat tertanggal 10 Desember 2012 untuk
kasus Sumartini dan Warnah, dan untuk kasus alm, Nani Suryani SP terima surat informasi perkembangan kasus pada
tanggal 7 Mai 2012 dengan surat tertanggal 30 April 2012
2] Surat terakhir bulan april 2012,setelah itu tidak ada informasi secara resmi yang diberikan oleh Kemenlu.
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Jakarta, 23 September 2013

Rencana Investasi Kehutanan (Forest Investment Plan):
Persoalan dan Konflik Baru bagi masyarakat
Pada 24-26 September 2013 akan diadakan Pertemuan FIP Pilot Countries di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta.
Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antar negara pilot FIP dengan tujuan membahas perkembangan FIP di
masing-masing negara.FIP merupakan skema global dan bagian Climate Investment Fund (CIF) yang telah disetujui oleh
Komite FIP tanggal 5 November 2012 dengan jumlah dana sebesar USD 70 juta dari MDB's (Bank Dunia, ADB, dan IFC)
bertujuan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan REDD+ di daerah serta untuk meningkatkan kapasitas tentang
REDD+ dan Pengelolaan Hutan Lestari (SFM) di tingkat lokal serta provinsi. Program FIP akan dilaksanakan di 15 provinsi,
dan salah satunya adalah diYogyakarta.
Pertemuan ini sangat tidak tepat, karena kuatnya penolakan masyarakat terhadap rencana investasi
ini.Pemerintah tidak mempertimbangkan penolakan masyarakat untuk rencana pelaksanaan program ini; malah
membatasi akses informasi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pertemuan tersebut.Penolakan masyarakat sipil
terhadap Rencana Investasi Kehutanan (Forest Investment Plan/FIP) telah disampaikan sejak 2010.
Penolakan FIP juga dilakukan oleh Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang disampaikan pada
Dialog Nasional FIP di Bogor, Juni 2013. Ini membuktikan bahwa FIP tidak dipercaya akan mampu menyelesaikan
persoalan mendasar sektor kehutanan di Indonesia. Selain itu FIP juga meningkatkan utang baru Indonesia,
memperparah konflik tenurial, meningkatkan campur tangan militer di sektor kehutanan, termasuk meningkatkan
ketidakadilan iklim serta ketidakadilan gender.
Apalagi campur tangan militer dalam proyek konservasi sudah dilegitimasi oleh Negara melalui:(1) UU No. 34
Tahun 2004 yang berisikan perijinan militer beroperasi disaat tidak ada perang, dukungan untuk mencapai tujuan
pemerintah dalam hal konservasi, integrasi militer ke tata pemerintahan sampai tingkat desa yang melakukan
konservasi, (2) Kerjasama TNI dengan Kementrian Lingkungan tertanggal 3 Juni 2010, untuk perlindungan dan
pengelolaan lingkungan, dan (3) Perjanjian Kemenhut dan TNI tertanggal 24 Maret 2011, mengenai rehabilitasi dan
konservasi, termasuk prekondisi.Penolakan tersebut merupakan kelanjutkan sikap masyarakat sipil terhadap FIP yang
telah disampaikan sejak awal perencanaan dan penyusunan FIP (2010). Proses penyusunan FIP, mengabaikan hak atas
informasi dan hak untuk mengambil keputusan, termasuk mengabaikan keterlibatan perempuan.
FIP tidak dirancang untuk menyelesaikan konflik tenurial yang selama ini terjadi di kawasan hutan.Aspek
perlindungan terhadap hutan dan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan, diabaikan; justru FIP
dikendalikan oleh kepentingan sektor swasta untuk melakukan intervensi terhadap sektor kehutanan.Arahan ini justru
menambah beban masyarakat yang sudah termarjinalisir dan miskin akibat tata pemerintahan yang gagal, korup dan
menindas. FIP juga tidak berdasarkan konvensi dan standard internasional untuk hak-azasi manusia dan hak-hak
perempuan seperti Konvenan Sipil-Politik, Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya, CEDAW dan UNDRIP.
FIP hanya menguntungkan sektor swasta berbisnis di sektor kehutanan. Contohnya: FIP memasukkan 750.000
hektar yang sebagian besar merupakan bisnis HPH, HTI, termasuk perkebunan kelapa sawit skala besar. Dengan
demikian FIP justru akan memperkuat perampasan dan peminggiran hak masyarakat, hak masyarakat adat dan hak
perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Keinginan masyarakat sipil untuk terlibat dalam pertemuan ini telah
disampaikan secara resmi kepada focal point FIP untuk Indonesia Agus Sarsito- melalui email untuk memantau
pertemuan ini. Namun, tidak ada respon sampai hari ini.Jelas hal ini merupakan indikasi bahwa pemerintah Indonesia
tidak siap untuk bersikap transparan dan inklusif dalam urusan FIP terhadap masyarakat sipil.
Pertemuan FIP Pilot Countries merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah
kehutanan di Indonesia dan masalah perubahan iklim secara umum dengan melibatkan masyarakat secara sungguhsungguh.
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Atas dasar tersebut, maka Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penolakan Rencana Investasi Kehutanan, menuntut
pemerintah untuk : (1) Tolak segala bentuk investasi disektor kehutanan yang berasal dari hutang, (2) Tolak segala bentuk
aktifitas kehutanan yang berdampak pada ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, (3) Libatkan seluruh
masyarakat, laki-laki dan perempuan, dalam seluruh proses rencana penyusunan rencana investasi kehutanan.“Kami,
masyarakat sipil Yogyakarta menyatakan penolakan kami terhadap program FIP dan pertemuan ini, karena tidak adanya
transparan informasi dan keterlibatan masyarakat, serta akan memperkuat konflik lahan, kekerasan, korupsi dan
ketidakadilan gender” Ujar Didin-LBHYogyakarta.
Yogyakarta, 23 September 2013.
Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta untuk Penolakan Rencana Investasi Kehutanan
(LBH Yogyakarta, AKSARA, YASANTI, Forum LSM Yogyakarta, Walhi Yogyakarta, Perempuan Mahardhika, JPY
(Jaringan Perempuan Yogyakarta), ABY (Aliansi Buruh Yogyakarta), KPID, Solidaritas Perempuan Kinasih-Yogyakarta,
Aksi! for gender, social and ecological justice , Solidaritas Perempuan)
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Jakarta, 28 Oktober 2013

Berambisi Hilangkan Proteksionisme,
Pemerintah Indonesia Tak Lindungi Perempuan
KTT APEC 2013 telah menghasilkan tujuh kesepakatan sebagai komitmen yang akan diterapkan oleh negaranegara anggota APEC. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik, agenda konektivitas hingga Bogor
Goals tak lain merupakan kepentingan negara-negara industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi
belakangan ini. Kesepakatan tersebut akan semakin mendorong fasilitasi investasi khususnya infrastruktur, pembukaan
pasar melalui pelarangan proteksionisme dan mendorong perdagangan bebas melalui kerja sama ekonomi regional
maupun mekanisme perdagangan multilateral di WTO. Alih-alih memperjuangkan kepentingan nasional, Presiden SBY
justru sangat gigih memperjuangkan kepentingan negara-negara industri dan perusahaan transnasional untuk
mendorong liberalisasi.Paling nyata dapat dilihat dari pernyataan komitmen SBY untuk menghilangkan proteksionisme
yang dianggap sebagai penghambat arus perdagangan.
Padahal proteksionisme diperlukan untuk melindungi produksi dalam negeri, dari serbuan komoditas impor.
Kenyataan Indonesia hari ini, seperti juga negara berkembang lainnya, sebagian besar produksi dalam negeri dihasilkan
oleh para produsen skala kecil dengan struktur biaya yang masih tinggi dan masih membutuhkan dukungan untuk
peningkatan kapasitas produksi. Misalnya saja dalam sektor pangan, pada tahun 2013 petani rumah tangga di Indonesia
mencapai 26.126.000 jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian yang jumlahnya 5.486.000 tentu lebih banyak
petani kecil. Di perikanan, nelayan tradisional mencapai angka 90% dari keseluruhan produsen pangan perikanan di
Indonesia.Perempuan merupakan proporsi terbesar dari produsen pangan skala kecil yang harus dilindungi dan
diberdayakan.Nyata disini, bahwa kesepakatan APEC tidak mampu melindungi perempuan sebagai produsen skala
kecil, bahkan sebaliknya semakin memarginalkan perempuan dalam produksi pangannya.Pemerintah juga telah
melakukan tindakan inkonstitusional karena membenturkan produsen pangan skala kecil tanpa proteksi dengan
komoditas dari negara-negara industri dalam sebuah persaingan. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.
56/PUU-X/2013 sudah menegaskan bahwa perlakuan yang sama terhadap dua situasi yang berbeda/timpang
merupakan tindakan/kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil.
Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa “Hal tersebut
menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan oleh para pemimpin APEC tersebut tidak mendasarkan pada analisis
gender, data terpilah serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang dimandatkan dalam
framework for the integration of women in APEC”. Pengetahuan dan pengalaman perempuan diabaikan dengan
mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi semata, yang pada akhirnya menjadikan perempuan semakin kehilangan
akses dan kontrolnya atas sumber-sumber kehidupan.

Kontak Person:
Arieska (arieska@solidaritasperempuan.org)
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Jakarta, 28 Oktober 2013

Imbauan Kerjasama Dengan Ormas Pelaku Kekerasan Dan Pelanggaran HAM Adalah Bentuk
Pengabaian Hak Atas Rasa Aman
Pernyataan Mendagri, Gamawan Fauzi, pada 25 Oktober 2013 melalui salah satu media[1], telah mengabaikan
dan menafikan catatan kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Front
Pembela Islam (FPI) telah melakukan beberapa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemantauan Solidaritas
Perempuan (SP) melalui berbagai media, kekerasan yang dilakukan oleh FPI selama tahun 2012, tercatat 15 kasus
kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh FPI. Kekerasan yang dilakukan oleh FPI tidak hanya
dalam bentuk ancaman/ intimidasi, bahkan juga terdapat korban yang mengalami luka fisik dan meninggal dunia.
Kehadirannya telah mengancam rasa aman, FPI juga kerap melakukan tindakan yang melanggar konstitusi negara
Indonesia, UUD 1945 Pasal 28 G, bahkan kehadiran FPI juga telah melanggar UU Organisasi Massa, karena melakukan
tindakan kekerasan dan membahayakan ketertiban umum.
Berbagai kritikan dan penolakan terhadap aktifitas FPI telah disampaikan oleh beberapa pihak dalam berbagai
media. Salah satunya adalah Presiden SBY, yang meminta FPI menghentikan aksi-aksi kekerasan dan main hakim
sendiri. Pernyataan SBY tersebut disampaikan dalam merespon bentrokan yang terjadi antara FPI dengan warga di
Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah[2].Pernyataan dan Imbauan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, sangat tidak
mendasar dan beralasan.Catatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh FPI, seharusnya menjadi catatan
penting bagi Mendagri, terutama dalam mengeluarkan sebuah pernyataan ataupun imbauan, terlebih lagi kebijakan.
Solidaritas Perempuan melihat bahwa, imbauan Mendagri untuk kerjasama dengan FPI sangat tidak tepat,
dimana kekerasan dan pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan oleh FPI semakin sering terjadi. Mendagri harus
segera mendorong untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan FPI dan ormas-ormas yang melakukan kekerasan
serta mengganggu ketertiban umum, dan mendorong penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan
oleh FPI, bukan kemudian menghimbau untuk bekerja sama dengan FPI, karena hal ini secara tidak langsung mengajak
masyarakat untuk LUPA dan menutup mata atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI selama ini. Imbauan ini
telah mempertegas bahwa pemerintah telah mengabaikan hak warga atas rasa aman.“Mendagri harus menfokuskan
pada mengevaluasi dan mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif dan mengatasnamakan agama, yang sebahagian juga
merupakan desakan dari kelompok FPI, dimana kebijakan tersebut justru bertentangan dengan konstitusi NKRI” Ujar
Wahidah Rustam-Ketua Badan Eksekutif Nasional-Solidaritas Perempuan.
Kontak Person :
Donna Swita (donna@solidaritasperempuan.org)
[1] Berita Tribunsnew.com dan Detik.Com tentang pidato sambutannya pada pembukaan Rapat Kordinasi Nasional
Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di hotel Red Top, Jakarta Pusat (24/10/2013).
[2]http://m.voaindonesia.com/a/1706449.html, Presiden Minta FPI Stop Kekerasan Atas Nama Islam, 27 Juli 2013.
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan
16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Hentikan Kekerasan Negara terhadap Perempuan, Akhiri WTO
Setiap tahunnya pada 25 November, dunia memperingati Hari untuk Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan.Peringatan ini merupakan seruan aksi dari perempuan-perempuan di seluruh dunia yang hingga kini
mengalami kekerasan dan ketidakadilan dalam hidupnya di berbagai ranah kehidupan baik yang dilakukan oleh individu,
Negara maupun non-Negara.UN Women mencatat jumlah yang sungguh mencengangkan, yaitu mencapai 70% dari
perempuan di dunia mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kofi Annan ketika menjadi Sekjen PBB telah menegaskan
bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir
sedikit pun.
Gerakan perempuan selama ini bekerja keras untuk mengeluarkan persoalan kekerasan di ranah domestik
menjadi persoalan publik.Masyarakat terutama negara harus bertanggung jawab dalam upaya
penghapusannya.Walaupun ada kemajuan yang patut diapresiasi, UU PKDRT misalnya.Namun sayangnya kekerasan
terhadap perempuan masih dimaknai sempit yaitu kekerasan fisik, seksual ataupun verbal yang dilakukan oleh orang per
orang/kelompok terhadap perempuan.Fakta bahwa perempuan terus kehilangan akses dan kontrolnya terhadap
sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan negara terus diabaikan.
Salah satu bentuk nyata adalah kekerasan negara terhadap perempuan yang muncul akibat keanggotaan
Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) dan perdagangan bebas.Sejak WTO dibentuk, sudah banyak kasus
yang menunjukkan dampak negatif dan pelanggaran hak dari perdagangan bebas. Petani kehilangan lahan akibat
ekspansi perkebunan kelapa sawit maupun tambang dan terus merugi karena dumping dan banjir impor pangan murah,
kehilangan kontrol dalam pengelolaan benih lokal; nelayan tradisional semakin terhimpit hidupnya tanpa subsidi dari
Pemerintah, hilangnya otonomi tubuh perempuan; bahkan alam pun menjadi korban dari rezim perdagangan bebas
karena terus dieksploitasi dan menjadi komoditas yang menguntungkan dan didominasi oleh pemilik modal. Situasi ini
mendorong meningkatnya buruh migran tanpa perlindungan negara.Rezim perdagangan bebas telah membuka
kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga keuangan internasional seperti
World Bank dan ADB untuk merampas sumber kehidupan rakyat dan mengabaikan perlindungan hak-hak warga
Negara, khususnya perempuan.
Di antara situasi tersebut, perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak, namun
situasi dan pengalaman perempuan tidak pernah diperhitungkan.Padahal secara nyata terlihat di pasar-pasar
tradisional perempuan menjadi penggeraknya.Para perempuan menggerakkan pasar dengan saling gotong-royong,
yang tentunya hal ini bertentangan dengan konsep persaingan dalam perdagangan internasional. Sistem maupun
kebijakan perdagangan selalu buta gender karena tidak pernah memperhitungkan situasi dan pengalaman perempuan,
dan mengabaikan dampak kebijakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Mekanisme dan kebijakan WTO telah menghilangkan sumber-sumber kehidupan perempuan.Negara hanya
berfokus pada regulasi dan perjanjian perdagangan, mengabaikan persoalan lebih luas, nilai dan faktor yang relevan
terhadap keadilan dan pembangunan. Negara tidak pernah melakukan analisis gender dan menganggap bahwa
pengetahuan dan pengalaman perempuan tidak penting untuk didengarkan dan diperhatikan. Dalam konteks inilah
negara telah melakukan pelanggaran dan pengabaian hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan
memperkuat ketidakadilan gender melalui kebijakan yang dihasilkannya.
Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Internasional,
Solidaritas Perempuan menuntut negara untuk:
1. Menghentikan kekerasan negara terhadap perempuan dengan melakukan evaluasi terhadap perjanjian
perdagangan bebas yang merugikan kepentingan rakyat, terutama perempuan dan mendorong Indonesia
keluar dari keanggotaan WTO;
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2. Memperjuangkan kepentingan rakyat dan perempuan Indonesia dalam negosiasi-negosiasi yang akan
dilakukan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO, tidak memberikan perlakukan khusus
dan istimewa kepada perusahaan-perusahaan transnasional, lembaga keuangan internasional ataupun
kepentingan asing.
3. Menciptakan dan mewujudkan ekonomi adil yang berpihak kepada kepentingan perempuan, berdasarkan
pengalaman dan kearifan lokal perempuan.
Jakarta, 20 November 2013
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Arieska (arieska@solidaritasperempuan.org)
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Denpasar, 3 Desember 2013

Solidaritas Perempuan: Perempuan Tolak WTO, Tuntut Ekonomi Adil
Denpasar, Selasa 3 Desember 2013. Kebijakan WTO (AoA,
NAMA, GATS, dan TRIPS), telah melanggar hak perempuan atas
pangan, perlindungan kerja, berpendapat, kesehatan reproduksi,
hak atas air bersih, dan hak terlibat pengambilan keputusan, ha
katas otonomi tubuhnya telah hilang dan dirampas akibat WTO.
Perempuan semakin di marginalkan dari sumber daya alamnya,
menambah beban hidup perempuan, bahkan menguatkan
kekerasan terhadap perempuan.Ditengah struktur sosial yang
partiarkhi, situasi tersebut semakin menguatkan ketidakadilan dan
pelanggaran hak perempuan. Data UN Women, menyebutkan 70%
orang miskin adalah perempuan, dan sebahagian besar pemiskinan perempuan disebabkan oleh Kebijakan WTO.
WTO Memiskinkan Perempuan, Kebijakan NAMA (Non-Agricultural Market Access) misalnya, yang
menghambat Negara berkembang seperti Indonesia untuk mengembangkan ekonomi nasional yang mandiri. Negara
Indonesia tidak bisa menentukan kedaulatan sendiri akibat terjebak dalam keanggotaan WTO.Kebijakan yang dibangun
hanya untuk menfasilitasi Negara industry/maju dan perusahaan transnasional untuk memanfaatkan sumber daya alam
kita.Perusahaan perkebunan kelapa sawit misalnya, dimana upah buruh murah dan standar dampak lingkungan yang
rendah dijadikan keunggulan komparatif untuk mengundang investasi.Target upah buruh murah, menjadikan
perempuan sebagai sasaran untuk dijadikan buruh perkebunan kelapa sawit.Sistem perkebunan Kelapa Sawit,
menerapkan mekanisme pasar tenaga kerja fleksibel (labor market flexibility/LMF) dan deforestasi besarbesaran.Akibatnya, buruh perempuan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal bekerja di
perkebunan kelapa sawit, menjadikan perempuan kerap mengalami diskriminasi upah, pecelehan seksual,
pemerkosaan, tidak adanya hak atas keselamatan kerja, tidak ada ha katas kesehatan reproduksi.
“Dengan upah sedikit, kami harus menanggung beban kerja yang berat. Kami harus memanggul pestisida 20
kilogram, tanpa perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,Kami juga setiap harinya harus bersentuhan dengan
racun-racun kimia,” ujar Ibu Irna dari Poso, Sulawesi Tengah.Persoalan perkebunan kelapa sawit, tidak hanya buruh,
tetapi perkebunan Kelapa Sawit secara massif telah konversi lahan hutan dalam skala besar. Di luar 3,2 juta ha lahan sawit
yang sudah ada di Indonesia terutama di Sumatra, 330 ribu ha lahan hutan tiap tahunnya ditargetkan pemerintah untuk
dikonversi. Sebanyak 650 investor yang didominasi perusahaan asing (75%) sudah mendapat izin konversi
tersebut.Kelapa sawit telah menyebabkan Alih fungsi lahan dari lahan produktif yang kemudian hilangnya produkproduk pangan, dan pada akhirnya menghancurkan kedaulatan pangan kita. ”Sejak tanah kami dirampas oleh
perusahaan perkebunan Kelapa Sawit, kami tidak bisa lagi mengambil bahan baku anyaman, sumber pangan dan obatobatan yang biasa kami gunakan,” ujar Ibu Remi dari Kalimantan Tengah.
Perampasan lahan tentunya mengakibatkan perempuan kehilangan mata pencarian dan sumber-sumber
kehidupannya.Karena, dalam pertanian tradisional perempuan memiliki peran dominan mulai pemilihan benih,
penanaman, hingga pendistribusian hasil pertanian. Perampasan lahan dan situasi pemiskinan juga memaksa
perempuan bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran, dengan menghadapi berbagai kerentanan akan kekerasan dan
pelanggaran hak. Oom Ratna, perempuan buruh migran asal Karawang, menyatakan, “Sebagai Pekerja Rumah Tangga,
tidak ada perlindungan terhadap hak-hak kita. Ketika kami mengalami masalah, Negara tidak hadir sementara perusahaan
tidak mau bertanggung jawab.”
Di tengah situasi pemiskinan dan menguatnya budaya partiarkhi di Indonesia, pemerintah justru menegaskan
komitmennya sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, dengan menjadi tuan rumah dari Konferensi Tingkat
Menteri (KTM) 9 WTO yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi WTO. KTM-9 di Bali, kembali
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membahas kesepakatan-kesepakatan perdagangan, yang memperparah situasi perempuan.Walaupun Kementerian
Perdagangan mengatakan akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang, namun faktanya justru membuka
jalan bagi perusahaan dan negara maju untuk mengeruk sumber daya alam, sehingga semakin menguatkan konflik,
kekerasan dan pelanggaran hak perempuan atas sumber kehidupannya. Pengalaman persoalan perempuan akibat
kebijakan WTO tidak pernah dipertimbangkan dan didengar.Pengabaian hak-hak perempuan terus dilakukan oleh
negara.
Solidaritas Perempuan bersama ratusan gerakan perempuan dari seluruh dunia, berkumpul, bersuara dan
bergerak aksi bersama untuk menuntut berakhirnya WTO dan perubahan sistem ekonomi adil bagi
perempuan.Solidaritas Perempuan juga menuntut pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan WTO, bahkan
mengakhiri WTO dan rezim perdagangan bebas yang memiskinkan perempuan, serta memulai alternatif kehidupan
sosial dan ekonomi tanpa WTO.“Solidaritas Perempuan menegaskan suara perempuan harus didengar dan bagian dari
masyarakat yang dirugikan oleh keanggotaan Indonesia di WTO” Ujar Wahidah Rustam-Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan.
Hari ini, Solidaritas Perempuan bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya bergerak melakukan
perlawanan terhadap WTO. Sebanyak 60 orang aktivis Solidaritas Perempuan dan perempuan akar rumput dari berbagai
daerah seperti Mataram, Sumbawa, Poso, Palu, Kendari, Makassar, Palembang, Aceh, Kalimantan Tengah, Yogyakarta,
dan Jabodetabek turun aksi di Denpasar bersama organisasi-organisasi lain untuk menuntut pembubaran WTO.
“Saatnya perempuanTolak WTO, dan tuntut Ekonomi Adil Bagi Perempuan” Tutup Wahidah Rustam.
Kontak Person:
Puspa Dewy: 085260241597
Nisaa Yura: 081380709637
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Perempuan Bersaksi di Pengadilan Rakyat Dunia
Denpasar, 5 Desember 2013. Rangkaian kegiatan #EndWTO:
Bali Week of Action sejak tanggal 1 Desember masih terus berlanjut.
Hari ini, bertempat di GOR Yowana Mandala, Denpasar, Solidaritas
Perempuan bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya
dari berbagai negara menyelenggarakan Sidang Rakyat (Peoples
Tribunal).Kegiatan bertajuk “Pengadilan Rakyat Dunia terhadap WTO,
Investasi FTA, dan TNCs” ini mengadili berbagai kasus yang merugikan
hak atas kehidupan, merusak lingkungan, hak perempuan dan
disebabkan oleh mekanisme WTO.
Kesaksian Perempuan Korban Kejahatan Perusahaan Lafarge di Aceh Rubama, aktivis Solidaritas Perempuan asal
Aceh, bersaksi atas kasus yang dialami dirinya dan komunitasnya di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.Kasus
ini melibatkan PT LCI (Lafarge Cement Indonesia), anak perusahaan dari Lafarge Group, perusahaan semen terbesar di
dunia, berbasis di Prancis. Aktivitas penambangan batu kapur sejak 1983, pembangkit listrik bertenaga batu bara 32 MW,
dan produksi semen PT LCI yang meningkat , telah menimbulkan permasalahan bagi masyarakat di sekitar tempat PT
LCI beroperasi.Permasalahan tersebut adalah, pertama, debu dari PT LCI yang mencemari persawahan dan perkebunan
warga sehingga menghancurkan mata pencaharian mereka yang umumnya bertani dan berkebun.Polusi udara ini juga
menyebabkan penyakit ISPA menyebar di masyarakat, dan sebahagian besar diderita oleh perempuan dan anakanak.“Sudah pernah dilaporkan ke tingkat desa, hingga ke tingkat mukim dan kecamatan, tapi tidak selesai,” Ujar Rubama
saat menjawab pertanyaan Jaksa terkait permasalahan debu.
Kedua, Sumber air juga dikuasai secara ilegal oleh perusahaan mengakibatkan warga kesulitan mendapat
air.Penguasaan sumber air tanpa izin ini juga ikut menyebabkan mengeringnya sawah dan kebun warga. “Warga di
rumah-rumahnya hanya bisa mendapatkan air saat malam, yaitu saat pabrik tidak beroperasi. Ini dibatasi karena mereka
yang mengelola sumber airnya,” Rubama menjawab pertanyaan Jaksa terkait akses air.Ketiga, penggunaan ledakan
dinamit dalam penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen juga membawa berbagai masalah seperti trauma
psikis bagi warga, mengingat Aceh merupakan wilayah konflik. Selain itu, ledakan juga merusak, meretakkan sumursumur dan rumah-rumah penduduk yang hanya berjarak 200 meter dari perusahaan.Longsoran batuan juga menutupi
lahan sawah penduduk.Satwa-satwa endemik seperti kelelawar juga menghilang dari daerah sekitar perusahaan karena
bising, padahal penyerbukan tanaman-tanaman bergantung pada satwa-satwa ini.
Kesaksian-kesaksian Lain
Selain Rubama, ada perempuan-perempuan lainnya yang juga menjadi korban dari kejahatan perusahaan dan
bersaksi di Sidang Rakyat Dunia ini. Di antaranya adalah Nurhidayat, anggota SP dan bagian KMMS AJ (Koalisi
Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta), Jakarta, yang bersaksi tentang perubahan pengelolaan air di Jakarta
menjadi business to business sehingga menghambat akses warga terutamanya perempuan terhadap air.
“...Sejak dikelola dengan PT.Aetra dan PT.Palyja, keadaan air di Jakarta semakin buruk. Air keruh dan berbau, tidak lancar,
dan tetap harus membayar mahal, membuat perempuan semakin kesulitan hidupnya..”Ujar Nurhidayat dalam
kesaksiannya.
Kesaksian 2 (dua) perempuan tadi adalah sebagian dari berbagai persoalan perempuan yang terjadi akibat
WTO.Pintu investasi yang disediakan oleh WTO, telah merampas dan menghilangkan hak-hak perempuan atas sumber
kehidupannya. WTO dan Perusahaan Multinasional telah menghilangkan hak perempuan atas air bersih, hak atas
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sumber mata pencaharian, hak atas rasa aman, hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak, serta menguatkan
ketidakadilan gender.“Melalui peopleTribunal ini, kita dapat melihat bahwa Perusahaan dan WTO telah terbukti melanggar
hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya, yang telah diatur dalam Konvenan Sipol dan Ekosob, serta Konvensi
CEDAW...”Ujar Wahidah Rustam, dari Solidaritas Perempuan-Women Solidarity for Human Rights.
Kontact Person :
Puspa Dewy : 0852 6024 1597
Nisaa Yura: 081380709637
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Perempuan Sedunia Bersuara Menolak WTO
Denpasar, Kamis 5 Desember 2013. Perempuan dan organisasinya
dari berbagai negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Zimbabwe, India,
Kamboja, dan negara-negara lainnya, hari ini berkumpul di GOR Yowana
Mandala, Denpasar. Mereka saling berbagi cerita sebagai korban dari
sistem perdagangan bebas di bawah WTO dan bagaimana mereka
berjuang melawan sistem tersebut. Pertemuan ini akan menghasilkan
sintesis bagaimana perempuan menyikapi WTO, dan akan disampaikan ke
negosiasi WTO melalui delegasi-delegasi.

Suara Perempuan Indonesia
Aktivis-aktivis Solidaritas Perempuan dari berbagai daerah menyuarakan penderitaan dan perjuangan mereka
masing-masing dalam forum ini.Di antara yang berbagi adalah Irna dari Poso, Mislah dari Lombok, Irma dari Kapuas, dan
Desi dari Bali. Irma dari Kapuas berbagi bagaimana program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
(REDD/Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) di daeranya yaitu Proyek Iklim Hutan Kalimantan
(KFCP / Kalimantan Forest Climate Project) telah merebut hutan adat mereka. Padahal hutan selain menjadi sumber
utama mata pencaharian warga, juga bernilai sakral bagi masyarakat adat Dayak.“Kami menuntut pemerintah dan KFCP
menghentikan proyek mereka. Kami menolak REDD+. Kembalikan hutan dan lahan kami,” ujar Irma.
Sedangkan Desi dari Bali berbagi bagaimana Ia menderita sebagai penderita HIV Aids. Selain menghadapi beban
sosial, Desi dan penderita lainnya di Indonesia menghadapi akses obat yang sangat sulit karena masalah paten.Harga
obat tersebut menjadi sangat mahal, padahal mereka harus meminumnya seumur hidup.Karena paten pula, Indonesia
tidak bisa memproduksinya padahal bahan dasar obat tersebut terdapat di Indonesia. Padagal jumlah penderita HIV Aids
mencapai jutaan jiwa di Indonesia, bahkan di Bali sendiri lebih dari 9000 jiwa termasuk bayi-bayi yang baru lahir dan ibuibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa seperti dirinya sendiri. “Saya merasa WTO membunuh saya pelan-pelan,” ujar
Desi.Irna dari Poso berbagi tentang dampak kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit PT Astra Agro Lestari.Kehadiran PT
AAL ini telah merebut mata pencaharian warga yaitu bertani karena lahan yang dialihfungsikan menjadi kebun Kelapa
Sawit, yang ini dilakukan tanpa persetujuan warga.Kualitas air pun menjadi buruk karena tercemar pestisida, sementara
lahan yang tersisa menjadi tidak subur karena debit air menjadi terbatas.
Mislah dari Lombok mengisakan bagaimana Ia sebagai buruh tani diupah sangat rendah sehingga terpaksa
menjadi buruh migran. Saat menjadi buruh migran, Ia justru diperlakukan tidak manusiawi. Selama 8 bulan Ia
dipekerjakan tanpa gaji, mengalami penyiksaan fisik dan mental oleh majikannya, hingga dikembalikan ke Kedubes
Indonesia di Arab Saudi namun justru diperjual belikan oleh petugas Kedubes dan ditelantarkan saat sakit. “Saya mau
pemerintah kita melindungi buruh migran.Petani di desa juga harus diberi lapangan kerja dengan upah yang layak supaya
tidak menjadi buruh migran dan bernasib seperti saya,” Tutur Mislah.Lin dari Filipina menambahkan, “Kita harus bersamasama menentang bukan hanya WTO tetapi juga sistem patriarki yang bekerja sama dengan kapitalisme.Terima kasih atas
keberanian teman-teman semua.Walaupun berbeda negara dan bahasa, saya bisa merasakan penderitaan dan keberanian
kalian. Hidup perempuan!”.Nisa dari Solidaritas Perempuan menambahkan, “Dari kisah-kisah di atas kita dapat lihat
bagaimana keanggotaan Indonesia di WTO merugikan warga negaranya terutama perempuan. Karena kelapa sawit
menjadi produk ekspor unggulan Indonesia, land grabbing seperti dialami Irna dan komunitasnya di Poso terus terjadi dan
semakin parah. Kisah Mislah juga menunjukkan kepada kita bagaimana dampak dari GATS Mode 4, perjanjian WTO yang
memperlakukan buruh migran seperti barang, tanpa perlindungan dari pemerintah.”
Kontact Person:Puspa Dewy: 085260241597, NisaaYura: 081380709637
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ARRAK 90 dan JARI PPTKILN :
“Tuntut Komitmen Pemerintah atas Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya”

Setiap tahunnya, 18 Desember diperingati sebagai Hari Buruh Migran Internasional, sejak lahirnya Konvensi PBB
tentang Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 1990. Di Indonesia konvensi PBB 1990 akhirnya
diratifikasi pada tahun 2012 lalu.Namun sayangnya, nasib perlindungan Buruh Migran, terutama Buruh migran
perempuan masih di ujung tanduk.Berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran terus terjadi tanpa
penyelesaian dan perlindungan yang komprehensif dari pemerintah.
UU No. 39 Tahun 2004 tentang buruh migran yang jelas-jelas mengedepankan penempatan daripada
perlindungan merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan pelanggaran Hak BMP.UU ini menempatkan
Buruh Migran hanya sebagai komoditas ekonomi, dan menyerahkan peran besar kepada pihak swasta tanpa adanya
mekanisme pengawasan yang memadai dari pemerintah. Sistem migrasi yang diatur , UU No. 39 Tahun 2004 tersebut
juga mengakibatkan Buruh Migran rentan menjadi korban perdagangan orang (trafficking). International Organization
of Migration (IOM) Indonesia mencatat sejak Maret 2005 hingga Desember 2011, setidaknya terdapat 4067 kasus
Trafficking. Dari kasus tersebut mayoritas (53,33%) perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.
Diratifikasinya Konvensi Migran 90 oleh DPR dan pemerintah 2012 lalu, seharusnya menjadi komitmen untuk
pemerintah lebih serius dalam mewujudkan perlindungan buruh migran.Namun, pemerintah melanggar komitmennya
sendiri dengan tidak terlindunginya Buruh Migran Indonesia hingga hari ini. Pelanggaran komitmen juga terlihat pada
proses pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 yang tidak mengalami perkembangan signifikan. Sejak Februari hingga
sekarang baru 1 DIM, dari 907 DIM yang disepakati oleh Panja yang terdiri dari DPR dan pemerintah tersebut. Situasi
lambannya pembahasan RUU diperparah dengan draft RUU yang masih jauh dari perlindungan. Nuansa komoditifikasi
masih kuat pada draft versi pemerintah maupun DPR. RUU tersebut masih memberikan ruang begitu besar bagi pihak
swasta di dalam proses migrasi buruh migrant, termasuk peran-peran krusial, seperti perekrutan, pendidikan, dan
pelatihan. Bahkan, di dalam draft RUU versi pemerintah, tidak tercantum Konvensi Migran 90 sebagai acuan dari revisi.
Dampak tidak adanya UU yang melindungi BMP dan keluarganya adalah banyaknya dan menguatnya kasus
kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran dan keluarganya yang terjadi di berbagai tahapan migrasi.Kekerasan fisik,
psikis, seksual, bahkan ancama hukuman mati masih dialami para buruh migran.Sebagaimana yang dilansir
kompas.com, 16 Oktober 2013, hukuman mati mengancam 265 Buruh Migran.Selain itu, persoalan Buruh Migran
Overstay tidak diselesaikan oleh pemerintah dengan solusi yang komprehensif.Akibatnya masih terdapat 80.000 lebih
Buruh Migran Overstay di Saudi Arabia yang belum dilayani pemerintah dengan baik. Hingga16 Desember 2013 Serikat
Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas informasi relawan mencatat sebanyak 2000 lebih BMI Overstay berada di penjara
Imigrasi Sumaisyi Arab Saudi dengan akses makanan dan obat-obatan yang sangat minim. Sementara itu situasi lebih
tragis tampak dari 500 lebih BMI, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi yang harus terlantar di luar penjara
Imigrasi Sumaisyi dengan cuaca dingin yang sangat buruk.Padahal, mereka adalah warga Negara Indonesia yang haknya
harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh pemerintah sebagaimana waga Negara lainnya.
Kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran, sebagian besar dialami oleh buruh migran pekerja rumah
tangga.Hal ini tidak terlepas dari paradigma pemerintah dalam melihat pekerja rumah tangga (PRT). Pelanggaran
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komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan PRT, terlihat pada proses RUU Perlindungan PRT yang sudah
berjalan hampir 10 tahun, tanpa ada hasil. Berbagai lagkah telah dilakukan, mulai RUU ini masuk Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak tahun 2004 dan menjadi Prioritas Prolegnas DPR sejak tahun 2010. pembahasan dan
Kunjungan Kerja/Studi Banding RUU PPRT ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012 oleh Komisi IX DPR,
hingga Uji Publik juga sudah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013, namun hingga saat ini nasib RUU tersebut masih
tidak menentu.
Pelanggaran komitmen pemerintah juga terjadi terhadap Konvensi ILO No. 189.Pernyataan Presiden SBY di
Dalam Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional 14 Juni 2011.yang menyatakan komitmennya untuk meratifikasi
Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT juga hanya berupa janji tanpa bukti. Karena hingga saat ini tidak ada
langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tersebut.
Sebaliknya, pemerintah terus memberlakukan kebijakan yang parsial, bahkan melanggar hak Buruh
Migran.Melalui Road Map Zero Domestic Worker Kemenakertrans mengklaim bahwa selama 2012 sudah berhasil
mencegah penempatan TKI informal sebanyak 50%.Padahal, Penghentian penempatan PRT adalah merupakan
pembatasan terhadap hak atas kerja PRT Migran dan melanggar Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran
1990, yaitu prinsip non diskriminasi.Roadmap juga telah melanggar hak buruh migrant yang sudah di jamin di Konvensi
Migran (pasal 8), maupun Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 (point 24).Tak hanya itu, Roadmap ini kian memperkuat
pemiskinan perempuan karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga
mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya.
Situasi di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar komitmen perlindungan buruh migran, bahkan
semakin menegaskan komitmen pemerintah sebagai pelaku kekerasan terhadap Buruh Migran. Untuk itu, di
penghujung tahun 2013, sekaligus memperingati hari Buruh Migran internasional, kami menuntut pemerintah dan DPR
untuk:
1. Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
berdasarkan Konvensi Migran 1990, dan CEDAW
2. Bahas dan Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang benar-benar mengakui, memenuhi dan
melindungi hak-hak PRT di dalam amupun luar negeri, serta menjamin kondisi kerja layak bagi PRT.
3. Membatalkan Road Map Zero Domestic Worker
4. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT
5. Memulangkan Seluruh Buruh Migran Overstay di Arab Saudi dan Negara tujuan lainnya, serta menciptakan
mekanisme pendataan dan pemulangan yang efektif dan melindungi hak-hak Buruh Migran
6. Memberikan jaminan dan bantuan hukum bagi Buruh Migran yang berhadapan dengan hukum di Luar Negeri,
dengan menjamin hak-hak Buruh Migran selama proses hukum.
Jakarta, 18 Desember 2013
ARRAK 90 dan JARI PPTKILN
(Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 90 dan Jaringan Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
Kontak Person:
Nisaa Yura: 081380709637
Erna: 081334433519
Lili Pujiati:081387385506
Lita Anggraini:081247200500
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Menuntut Keadilan untuk Erwiana dan seluruh BuruhMigran Perempuan Indonesia

Hongkong, “Kota dengan Peradaban Perbudakan Modern"Menjadi Tidak “Aman bagi Buruh
Migran Perempuan "
Tanggal 12 Januari, Lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan lainnya bergema di depan gedung pemerintahan
Hong Kong. Bendera merah putih berkibar diantara ribuan massa dan lagu-lagu kebangsaan terus bergema. Kantor KJRI
Hongkong didemo lebih dari 300.000 pekerja migran di HongKong, setengahnya berasal dari Indonesia dan mayoritas
perempuan.Demonstrasi itu akhirnya berhasil mendesak Konjen Hong Kong Chalief Akbar Tjandradiningrat untuk
berjanji akan memberikan bantuan hukum untuk Erwiana dan mendesak agen penyalurnya PT Graha Ayu Karsa
membiayai seluruh biaya pengobatan Erwiana di Indonesia.
Buruh Migran Perempuan (BMP) berasal dari Desa Pucangan, Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur ini,
berangkat ke Hongkong pada tanggal 13 Mei 2013. Kehidupan Erwiana selama bekerja 8 (delapan) bulan di Hong Kong
telah berubah.Setiap hari, Erwiana hanya diberi jatah makan satu kali, roti dua kali, dan minum hanya satu botol.Erwiana
harus bekerja terus tanpa henti, hanya diperbolehkan istirahat selama 4 (empat) jam setiap harinya.Masih belum cukup
sampai disitu, sejak awal Erwiana sering dipukul, dimarahi dan disiksa oleh Majikannya.Atas perlakukan yang
dihadapinya, Erwiana telah melakukan berbagai tindakan, seperti melarikan diri dari rumah dan menghubungi pihak
PJTKI di Indonesia, dan menyampaikan penganiayaan fisik dan psikis akibat perlakuan majikan.Namun, solusi yang
ditawarkan PJTKI, hanya memperburuk situasi Erwiana, dimana PJTKI kembali menyerahkan persoalan kepada agen
Erwiana di Hongkong.Pihak agen mengembalikan Erwiana ke rumah majikan dengan alasan Erwiana belum habis masa
potongan gaji.Penderitaan Erwiana pun harus berlanjut demi membayar potongan gaji yang seharusnya menjadi
haknya.
Penganiayaan dan kekerasan yang dialami Erwiana, mengakibatkan tubuhnya nyaris lumpuh.Namun, Erwina
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan lainnya.Erwiana malah dipulangkan oleh majikan pada 9 Januari
lalu.Pertemuan dengan sesama BMP Indonesia di Bandaralah yang akhirnya mengakibatkan kasus ini
terungkap.Sayangnya, pemerintah tak berbuat banyak, bahkan melupakan pentingnya perlindungan BMP.Bahkan
disaat pemerintah lambat merespons kasus-kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap para BMP, BNP2TKI
malah menyarankan korban untuk menempuh jalan damai. Dalam situs resmi BNP2TKI [1} yang saat ini telah dihapus,
Christofel de Haan, Direktur Pelayanan dan Pengaduan BNP2TKI.menyatakan “Sejujurnya, kami lebih berharap agar
keluarga menempuh jalur damai dengan majikannya daripada menempuh jalur hukum yang memerlukan waktu yang lama.
Upaya ini tentu selain lebih cepat juga akan membawa manfaat bagi keluarga berupa uang yang besarnya bisa disepakati
melalui pengacara yang ditunjuk oleh KJRI Hongkong nantinya.Pernyataan BNP2TKI, telah melukai hati dan rasa keadilan
bagi BMP dan keluarganya. Penganiayaan merupakan tindak pidana, kejahatan yang tidak bisa dibayar dengan uang
sebesar apapun.
Pemerintah tidak tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang dialami oleh
Erwiana.Keadilan masih sangat jauh bagi Erwiana. Presiden SBY, misalnya, hanya menelepon keluarga Erwiana, tanpa
adanya tindakan tegas atas penyelesaian kasus ini. Sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan, SBY bertanggung
jawab atas perlindungan Buruh Migran dan keluarganya melalui kebijakan dan implementasi kebijakan yang benarbenar berpihak pada buruh migran.Mengingat kasus kekerasan dan pelanggaran hak tidak hanya dialami oleh
Erwiana.Sepanjang 2013, SP telah menangani 54 kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP. Dari 54 kasus tersebut, baru
27 kasus yang selesai, hal ini membuktikan lambatnya respon pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak BMP
sebagai warga Negara Indonesia. Kasus-Kasus Buruh Migran terus bermunculan menandakan tidak adanya
perlindungan yang memadai bagi mereka. Kasus Erwiana, hanya satu dari sekian banyak kasus kekerasan dan
pelanggaran hak yang dialami para BMP dan keluarganya, terutama yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Kasus ini secara nyata telah memperlihatkan bahwa perbudakan modern masih berlangsung.
Lambannya respon dan sikap tidak tegas pemerintah, telah menunjukan paradigma dan kinerja pemerintah
dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran dan keluarganya. Alih-alih memandang
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Buruh Migran sebagai waga Negara yang hak-haknya harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati, pemerintah masih
melihat Buruh Migran sebagai komoditas ekonomi yang dihitung sebagai deretan angka remitansi.Bahkan menjelang
2014, Buruh Migran juga menjadi sasaran komoditas politik untuk perolehan kertas suara.Alhasil, langkah-langkah yang
dilakukan terhadap Buruh Migran masih parsial, dan tidak mampu melindungi Buruh Migran secara komprehensif.
Kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan yang berlaku saat ini. Meski
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, namun
Indonesia masih menggunakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, yang secara nyata belum sepenuhnya mengacu pada Konvensi Migran PBB 1990. Di bawah pengaturan UU
tersebut, sistem migrasi Indonesia layaknya trafficking yang dilegalisasi oleh UU. Pasalnya, UU tersebut menyerahkan
tanggung jawab dalam seluruh proses vital migrasi kepada pihak swasta, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang
jelas dan memadai.Janji pemerintah dan DPR untuk segera revisi UU No. 39 Tahun 2004 juga masih berupa janji tanpa
arti.Pembahasan yang panjang sejak prolegnas tahun 2009, hanya menghasilkan judul RUU. Tidak hanya itu, janji
presiden SBY di hadapan dunia pada 16 Juni 2011 pada saat lahirnya Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak tidak juga
terealisasi.
Untuk itu, Solidaritas Perempuan menuntut pemerintah untuk segera mewujudkan perlindungan yang
komprehensif bagi Buruh Migran dan keluarganya dengan:
1. Revisi UU No 39 Tahun 2004 dengan menjamin hak-hak Buruh Migran sebagaimana termuat di dalam Konvensi
Migran 90, CEDAW, dan Konvensi ILO No. 189
2. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT
3. Bahas dan sahkan UU Perlindungan PRT yang mengaku Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja dengan hak-hak
dan kondisi kerja layak, serta benar-benar melindungi Pekerja Rumah Tangga baik di dalam maupun di luar negeri
4. Wujudkan mekanisme pengawasan dan pendampingan untuk menjamin perlindungan hak bagi Buruh Migran di
luar negeri.
5. Penyelesaian kasus Erwiana secara tuntas dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak Erwiana sebagai
Buruh Migran Perempuan terpenuhi.
Jakarta, 24 Januari 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person :
NisaaYura (081380709637), Andriyeni (08126790950)
[1] http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9283-bnp2tki-kawal-kasus-tki-erwiana.html
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Joint Statement

No More Deception! No More Excuses! Climate Finance Now! A Green Climate Fund For
People And Planet And Not Private Profit!
The delivery of climate finance for developing countries is one of the commitments and obligations of developed
country governments under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and is one of the pillars of the Bali
Road Map agreed during the UNFCCC Conference of Parties held here in Bali in December 2007. Climate Finance is urgently
needed to enable developing countries to deal with the impacts of climate change, build climate resilience, and shift to
low carbon development pathways.
In November 2013, Typhoon Haiyan struck the Philippines leaving more than 6,000 people dead, several million
people displaced, and more than 879 million US dollars cost of damages to infrastructures and agriculture.[1] In January,
heavy rains drenched a huge portion of Indonesia causing massive floods, deadly landslides and more than 40,000
displaced individuals. The total cost of damage is estimated at 80 million US dollars[2]. There is the prolonged drought in
the Horn and East Africa, the freak phenomena of floods in Mozambique and the Somali Puntland Hurricane in November
2013 which killed around 300 people, and the climate change-induced natural resources scarcity in the savanna belt of
Africa (e.g. Darfur) that is giving rise to conflicts and severe food crisis.[3]
The Board of the Green Climate Fund is now holding its sixth meeting at the Nusa Dua Convention Center in Bali,
Indonesia.
The Green Climate Fund was established by the UNFCCC Conference on Parties to ensure that appropriate and
adequate climate finance is delivered equitably and fairly to all developing countries, that funds are used responsibly and
properly for adaptation and mitigation programmes, and that these programmes are designed and implemented by
developing countries themselves with the participation of affected communities and sectors.
Important decisions are being made now and in the next few months, that will affect the lives of hundreds of millions of
people of developing countries that are already suffering the terrible impacts of climate change and the billions more
whose lives, livelihoods and futures are under grave threat.
We are gravely alarmed over the following developments in the processes and decisions now unfolding in the Green
Climate Fund:
1. Despite their mandate and avowed commitment to ensure meaningful and effective involvement of civil society
in GCF meetings and activities The GCF Board and Secretariat have not adequately provided for the logistical
requirements for this-for instance the Secretariat has outrightly refused to provide invitation letters for visa
application of CSO representatives that have been accredited and registered to attend GCF Board meetings.The
GCF Board is also failing to respect civil society processes of selecting its designated representatives to GCF
committees and bodies such as the Private Sector Advisory Group, and has instead appointed “CSO
representatives” without clear and transparent basis.
2. There is a clear bias among many members of the Board, especially those from developed countries, for
developing the Private Sector Facility (PSF) of the GCF. Private sector financing is the preferred solution to climate
change problems. It is also clear that by Private Sector-they mean big corporations and big capital. This bias is
reflected in the papers prepared for Board approval. The PSF will involve using public funds to finance private
sector involvement in climate programs. They rationalize that public funds are limited and therefore it is best used
for encouraging the private sector to invest in climate programs. Private sector involvement, from our experience,
means the generation of profits as the primary driver of climate programs rather than the welfare of people and
the environment.
3. There is a lot of talk about loans as a major instrument of the Green Climate Fund and current proposals include the
type of loans that may end up with significant interest rates. Such loans are contrary to the principle of climate
finance as an obligation on the part of developed countries because of their responsibility for climate change. They
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caused the problem and are now asking the peoples of developing countries not only to pay for dealing with its
impacts but to pay with interest.
4. Country ownership is supposedly one of the key principles of the Green Climate Fund but the papers dealing with
Country Ownership and other topics in which it is deeply relevant such as Access, Eligibility, Approval Process and
others, do not constitute a strong application of the principle but rather waters it down. What is clear is the push
for a powerful Secretariat of the Green Climate Fund.
5. The provisions for Socioeconomic, Gender and Environmental Safeguards, for Transparency and Accountability,
for Multi-stakeholder Involvement contained in the papers for approval are incredibly weak and do not guarantee
that informed community consent is a requirement for projects.
In addition to the alarming trends in the discussions and decisions around the Green Climate Fund, the biggest
disappointment and injustice is the lack of commitment and actual delivery of funds since 2013 and in the foreseeable
future. The pledge of “$100 billion dollars annually by the year 2020” remains ambiguous and uncertain. It has been three
years since the amount was pledged in Cancun, but to this day, the money is still up in the air. There is observed shift of
goal post and change of language from commitment to mobilization to help avoid their responsibility.
As members of the civil society and social movements from the South, we believe all these are unacceptable.
The GCF is a fund for our people.
1. We demand clear respect and recognition for country ownership, determined not by government agencies alone,
but through robust public participation and consent in the formulation, planning, implementation, monitoring
and evaluation of climate responsive activities and financing.
2. We demand greater accountability and equity to be built into the GCF; structures, processes, consultations and
participations, programs, finance and project cycles at the global, national and sub-national levels.
3. We demand the GCF to respect human rights and put the needs of ordinary people and those who are most
vulnerable to the climate crisis, over and above the interests of private financers and corporations whose utmost
concern is profit.
4. We urge the developed country governments to face up to their responsibilities for the climate crisis and carry out
their obligations to the people of developing countries through tangible sufficient financial commitments to the
GCF that are not through loans or debt creating instruments and not through financing of the private sector.
5. We have repeatedly lost thousands of lives, communities and livelihoods and we are still left with little means to
build resilience and adapt to present and future impacts of climate change, much less to rebuild and recover from
massive unavoidable losses and damages. We have contributed least to this crisis yet we are among the most
affected.
We have had enough deception. We have had enough excuses. We demand climate finance now! We demand a
Green Climate Fund that serves the welfare of people and planet and not private profit.
Bali, 19 February 2014
SIGNED:
Jubilee Asia Pacific Movement on Debt & Development
Pan African Climate Justice Alliance
Sudanese Environment Conservation Society
Institute for Climate and Sustainable Cities
Freedom from Debt Coalition Philippines
WALHI/Friends of the Earth Indonesia
The Ecological Society Philippines
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Institute for Essential Services Reform Indonesia
Koalisi Anti Utang Indonesia
Philippine Movement for Climate Justice
SANLAKAS Philippines
Youth Against Debt Eastern Visayas Philippines
Aksi! for Gender, Social and Environmental Justice Indonesia
KRuHA Indonesia
IBON International
Sawit Watch Indonesia
Solidaritas Perempuan Indonesia
KK Warsi Indonesia
Ethiopian Consumer Society
Centre for Environmental Justice/Friends of the Earth Sri Lanka
Alyansa Tigil Mina Pilipinas
Partido ng Manggagawa Philippines
Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA) Philippines
Third World Network
PENGON/Friends of the Earth Palestine
Friends of the Earth Ghana
Oilwatch Ghana
Manikaya Kauci Foundation Indonesia

[1] Philippines National Disaster Risk Reduction Management Council, 2014
[2] Indonesia National Agency for Disaster Management, 2014
[3] UNEP Post Conflict Environmental Assessment
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

Mendesak Kandidat Caleg/Capres Usung Agenda KepentinganPerempuan Di Pemilu 2014
Refleksi Peringatan Hari Perempuan Sedunia
Peringatan Hari Perempuan Sedunia tahun ini bertepatan dengan momentum politik Pemilu 2014. Seluruh partai
politik, kandidat calon legislatif (caleg)/calon presiden (Capres), berstrategi mencari dukungan massa. Perempuan
adalah kelompok, yang kerap menjadi sasaran politik para partai politik maupun kandidat Caleg/Capres.Perempuan
kerap menjadi sasaran transaksi politik, yang melemahkan posisi perempuan. Temuan Solidaritas Perempuan bersama
2.750 perempuan pada pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dan
Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Makassar, menunjukkan bahwa kelompok perempuan menjadi sasaran politik uang
para kandidat.
Situasi ini diperparah dengan tidak adanya informasi secara utuh kepada perempuan mengenai sistem
kepemiluan, termasuk bentuk dan jenis pelanggaran pemilu,.Kepentingan perempuan juga belum tersuarakan dengan
maksimal, hal ini didasari fakta tidak ada kandidat yang mengusung agenda kepentingan perempuan.Padahal situasi
perempusn di Indonesia semakin termarginalkan.Perempuan semakin kesulitan mengakses sumber kehidupan,
semakin dibatasi dan dikontrol otonomi tubuhnya, bahkan pada momentum pemilu 2014, perempuan masih dijadikan
sasaran transaksi politik kandidat yang merugikan perempuan, tanpa memperjuangkan agenda-agenda kepentingan
perempuan.
Situasi pemiskinan perempuan 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Fakta semakin massifnya pengrusakan
lingkungan, penggusuran dan konflik sumber daya alam yang melibatkan perusahaan multinasional/transnasional,
aparat militer, lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB, dan sebagainya).Konflik juga telah menyebabkan
kriminalisasi terhadap perempuan yang berjuang atas sumber daya alamnya, tidak sedikit pula yang akhirnya meninggal
akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer.
Persoalan semakin menguat dengan kebijakan dan proyek iklim, termasuk mengancam sistem pengelolaan
pangan perempuan.Berbagai perjanjian Internasional (WTO, AFTA, dan sebagainya), bukti nyata atas pelanggaran hak
perempuan atas pangan.Pangan import, alih fungsi lahan produktif, dan diperparah perubahan iklim, semakin
menghilangkan sistem pengelolaan pangan oleh perempuan. Atas situasi tersebut, negara justru mengeluarkan
kebijakan UU No. 18 Tahun 2012 yang semakin melegitimasi penhancuran sistem pengelolaan pangan, dan berdampak
pada perampasan hak perempuan atas pangan.
Kekerasan dan Pelanggaran hak juga terjadi pada Buruh Migran Perempuan dan keluarganya.Terdapat 420 kasus
kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya, selama tahun 2013.Kekerasan terjadi akibat
tidak adanya perlindungan yang komprehensif terhadap BMP dan keluarganya.Kebijakan yang masih melihat buruh
migran sebagai komoditas, telah berdampak pada hak-hak buruh migran perempuan dan keluarganya. Kebijakan buruh
migran juga masih memberi peluang terjadinya trafficking. Ini terlihat dengan kasus yang ditangani oleh Solidaritas
Perempuan, sebanyak 60 kasus dan sebagian besar adalah kasus trafficking terhadap Buruh Migran Perempuan.
Penindasan terhadap perempuan semakin menguat dengan meningkatnya kebijakan diskriminatif dan praktek
kekerasan atas nama agama. Tahun 2013, terdapat 342 kebijakan diskrimatif yang telah mengontrol otonomi tubuh
perempuan dan memarginalkan kelompok minoritas.Kebijakan diskriminatif telah mengakibatkan perempuan
mengalami kekerasan psikis, diantanya hilang rasa aman, trauma dan selalu hidup dalam ketakutan.Pola-pola
diskriminatif juga dialami oleh kelompok minoritas, dimana nilai-nilai intoleransi semakin berakar dalam kehidupan
masyarakat.Kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin hilang.Kekerasan oleh kelompok yang
mengatasnamakan agama telah melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.Kebijakan diskriminatif
telah melanggar konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara bebas beragama dan berkeyakinan.
Simbol-simbol agama semakin kuat digunakan menjelang Pemilu 2014.Penggunaan simbol-simbol agama oleh
partai politik dan para kandidat, memperkuat nilai-nilai intoleransi, dan semakin jauh dari nilai-nilai konstitusi Negara
Indonesia. Sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada kandidat yang mengusung agenda kepentingan perempuan pada
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Pemilu 2014.Perempuan masih dilihat sebagai komoditas politik tanpa pemenuhan kepentingan perempuan.Padahal
persoalan perempuan harus segera ditangani secara serius, dimana perlindungan perempuan dalam segala ranah dan
aspek kehidupan harus dilakukan. Kepentingan perempuan berdasarkan pengalamana perempuan, baik kepentingan
atas lingkungan yang sehat, fasilitasi umum yang sensitif gender, penghentian penggusuran, fasilitas pendidikan dan
kesehatan reproduksi, hak atas rasa aman, hak atas keyakinan dan beragama, tidak tersuara kandidat caleg.
Oleh karena itu, pada hari perempuan sedunia ini yang juga bertepatan dengan momentum politik pemilu 2014,
Solidaritas Perempuan bersama 10 Komunitas SP (Aceh, Sumatera Selatan, Jabotabek, Yogyakarta, Kendari, Sumbawa,
Mataram, Palu, Poso, dan Makassar) menyuarakan kepada para Kandidat Caleg/Capres untuk :
 Tidak menjadikan perempuan hanya komoditas politik dan sebagai sasaran praktek politik uang.
 Tidak menggunakan simbol-simbol agama, etnis, ras, dan suku tertentu untuk alat-alat maupun pendekatan
kampanye.
 Tidak berafiliasi/kerjasama dengan perusahaan PJTKI, perusahaan multinasional/ transnasional perusak
lingkungan, perampasan lahan, perampasan sumber pangan, mengeksploitasi buruh perempuan dan lembaga
keuangan internasional.
 Mengusung agenda 16 kepentingan perempuan dalam program, visi, misi dan kebijakan partai politik, maupun
kandidat caleg.
Jakarta, 8 Maret 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Komunitas Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh
Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang
Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek
Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram
Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa
Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari
Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar
Komunitas Solidaritas Perempuan Palu
Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso
Kontact Person:
Puspa Dewy (0852 6024 1597)/ Daya Sudrajat (0838 7531 3352)
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Jakarta, 22 Maret 2014
Seruan Solidaritas Perempuan
Tegakkan Hak Perempuan atas Air: Stop Privatisasi Air dan Pengrusakan Sumber Daya Air oleh Aktivitas Industri

Pada Hari Air Sedunia yang diperingati setiap 22 Maret, Solidaritas
Perempuan kembali menyerukan kepada siapapun Pemimpin Indonesia yang
nantinya naik untuk menegakkan dan memastikan pemenuhan hak atas air
bagi perempuan. Hak atas air merupakan hak asasi manusia yang wajib
dipenuhi oleh Negara. Pemimpin di Negara ini harus bisa memastikan
pemenuhan hak atas air dengan mengembalikan dan mempertahankan
layanan air di tangan publik serta melindungi sumber daya air dari setiap
aktivitas industri yang mengancam keberlanjutannya, agar air tetap menjadi
barang publik yang dapat dinikmati oleh setiap warga Negara Indonesia.
Air, sumber air dan sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang
keberadaannya sangat ditentukan oleh kemampuan manusia untuk mengelolanya. Apabila air tidak dikelola dan
dilindungi dengan baik maka dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan air, seperti halnya yang terjadi saat ini. Krisis
air, khususnya krisis air bersih terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Kelangkaan tersebut bukan hanya terjadi
secara natural, namun juga sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
alam, di mana setiap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam selalu berdampak pada air. Mulai dari pengrusakan wilayah
penyangga air, khususnya hutan, yang mengakibatkan pada rusaknya sumber-sumber air, penyedotan air secara
berlebihan untuk aktivitas pengolahan bahan tambang maupun sawit, yang berdampak pada berkurangnya debit air,
hingga pencemaran air akibat limbah industri.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya kelangkaan ketersediaan air, air pun mulai dilihat
sebagai barang ekonomi. Air mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila ketersediaannya baik dalam kuantitas dan
kualitasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mulailah perubahan paradigma untuk pengelolaan air dari pelayanan
publik ke pelayanan privat, di mana air dimanfaatkan dan dilihat sebagai barang ekonomi berdasarkan nilai ekonomi
yang berorientasi pada keuntungan. Padahal air memiliki fungsi sosial yang seharusnya tersedia bagi masyarakat tanpa
mereka harus membayar. Privatisasi air tidak akan sejalan dengan pemenuhan hak atas air sebagai hak asasi manusia,
karena layanan privat dapat dipastikan mengedepankan profit dan menempatkan hak di belakang. Saat sebagian orang
tertarik untuk menjual air langsung sebagai barang komoditi, beberapa pemakai air lainnya mulai terganggu, karena
bagi sebagian orang lain, khususnya petani, air adalah bahan suatu proses produksi yang menunjang pangan, sandang
dan lingkungan. Terlebih lagi bagi perempuan.
Air sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Akibat peran gendernya di dalam sistem masyarakat yang
patriarkis, perempuan memperoleh peran dan tanggung jawab produktif dan reproduktif dalam keluarga dan
masyarakat. Peran gender mengakibatkan, perempuan banyak bersentuhan dengan air, untuk kebutuhan rumah tangga
dan keluarga, serta pekerjaan domestik yang memerlukan air, seperti memasak, mencuci, dan memandikan anak. Selain
itu, air bersih juga penting bagi perempuan dalam membersihkan alat-alat reproduksinya untuk menjaga kesehatan
reproduksinya. Oleh karena itu, dalam kesehariannya perempuan sangat dekat dengan air karena perempuan lah yang
paling sering bersinggungan dengan air. Hilangnya akses terhadap air bagi masyarakat, juga dapat menimbulkan
dampak berlapis pada perempuan dan meningkatkan kekerasan yang terjadi pada perempuan, ketika situasi tersebut
juga menyentuh perekonomian keluarga. Di berbagai kasus, tidak adanya akses air bersih telah mengakibatkan beban
kerja perempuan bertambah, meningkatkan situasi kekerasan terhadap perempuan, bahkan terancamnya jiwa dan
kesehatan reproduksi perempuan akibat kualitas air yang buruk atau tercemar.
Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan para calon pemimpin di Negara ini, Solidaritas Perempuan
bersama perempuan komunitas di berbagai wilayah telah menyampaikan kepentingan perempuan yang penting
diperhatikan dalam penetapan program pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Bagi Solidaritas Perempuan, Pemimpin
Negara yang baik adalah pemimpin Negara yang memenuhi kepentingan perempuan. Dalam rangka memperingati Hari
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Air Sedunia, secara khusus, Solidaritas Perempuan bersama perempuan komunitas kembali menyerukan agar Pemimpin
Indonesia ke depannya:
1. Memastikan air bersih murah, sehat dan mudah diakses perempuan, dengan secara khusus mengalokasikan
subsidi air bersih 20% untuk pemenuhan air bersih, murah berkualitas agar terjangkau untuk masyarakat miskin,
serta memaksimalkan pelayanan air bersih kepada keluarga marginal khususnya di wilayah kumuh dan pesisir.
2. Pengelolaan air bersih tidak diserahkan kepada pihak swasta (layanan air tidak diprivatisasi) tetapi tetap dikelola
oleh PDAM, termasuk membatasi penguasaan sumber-sumber air oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam
kemasan (AMDK)
3. Membatasi pembangunan gedung maupun infrastruktur yang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap
kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta menambah dan menjaga lingkungan penghijauan dan daya serap
air
4. Memastikan perawatan dan perlindungan lingkungan dan ekosistem untuk berkembang, secara khusus
perlindungan terhadap hutan lindung, hutan desa, serta hutan adat dari proyek-proyek yang eksploitatif
terhadap lingkungan hidup yang didanai oleh investor dan lembaga keuangan internasional.
5. Menindak tegas perusahaan yang melakukan eksploitasi dan menyebabkan kerusakan sumber daya air dan
wilayah penyangga air, serta melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
“....Seruan Solidaritas Perempuan ini, hendaknya menjadi prioritas bagi Caleg dan Capres/Cawapres dalam
penyusunan program kedepan, sebagai wujud pemenuhan kepentingan perempuan...”, Tegas Wahidah Rustam, Ketua
Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Aliza (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Perlindungan Buruh Migran Lemah:
Negara Bertanggung Jawab atas Ancaman Hukuman Mati terhadap Satinah
Ancaman hukuman mati kembali dialami buruh migran Indonesia khususnya buruh migran perempuan. Berbagai
situasi dan kondisi kerja tidak layak bahkan sarat akan kekerasan, tekanan fisik dan psikis, penganiayaan, ancaman
kekerasan, ketidaktahuan tehadap hukum dan budaya Negara tujuan jadi pemicu yang menempatkan Buruh Migran
menghadapi ancaman hukuman mati.Satinah, salah satu buruh migran perempuan yang mengalami ancaman hukuman
mati atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya. Satinah terpaksa membunuh karena tak terima
dituduh mencuri uang sang majikan, sering dianiaya dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Sayangnya
pembelaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah tidak maksimal. Satinah bahkan harus menjalani lima kali
sidang tanpa adanya pendampingan dan bantuan hukum oleh pemerintah Indonesia. Ini menunjukkan upaya
pemerintah dalam melindungi hak buruh migran perempuan belum maksimal.Pemerintah penting memahami bahwa
perlindungan buruh migran perempuan dari ancaman hukuman mati bukan hanya persoalan Diyat, melainkan persoalan
ketidakadilan yang dialami oleh buruh migran perempuan menjadi hal utama dalam perlindungan hak buruh migran
perempuan.
Membayar diyat tidak dapat dilakukan terus menerus, tetapi melakukan diplomasi politik dan membangun
mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran Indonesia dari berbagai kekerasan, pelanggaran hak,
termasuk ancaman hukuman mati.merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara/pemerintah.Satinah bukan
Buruh Migran pertama yang mengalami ancaman hukuman mati.Berbagai data menunjukan bahwa hingga tahun 2014
jumlah ancaman hukuman mati yang dialami Buruh Migran mencapai 265.Persoalan ini menunjukan bahwa mekanisme
dan sistem migrasi dan perlindungan bagi Buruh Migran tidak terbangun dengan baik. Lambatnya pendampingan dan
penanganan kasus oleh Pemerintah, turut memiliki andil atas banyaknya buruh migran, terutama yang mengalami
kekerasan dan pelanggaran hak termasuk kriminalisasi dan ancaman hukuman mati.
Berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan (SP) dalam menangini kasus buruh migran perempuan,
pemerintah seringkali kecolongan terhadap kasus-kasus yang tengah berjalan.Sebut saja Rosita, Buruh Migran
Perempuan asal Karawang yang juga pernah terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh temannya sesama
pekerja rumah tangga.Pemerintah baru mengetahui adanya kasus Rosita setelah satu tahun kasus tersebut berjalan
dengan telah menjalankan tiga kali sidang.Rosita mengalami berbagai bentuk kekerasan selama didalam
tahanan/penjara. Selama berhari-hari, Rosita tidak diperbolehkan tidur, tidak dibolehkan melakukan komunikasi
dengan pihak pemerintah Indonesia, bahkan Rosita diintimidasi dan dipaksan mengakui pembunuhan yang tidak
dilakukannya..
Kasus lain yang ditangani oleh SP yaitu kasus Warnah (30 tahun) dan Sumartini (38 tahun), yang harus
menghadapi ancaman hukuman mati akibat tuduhan sihir. Ia sempat ditanam setengah badan di dalam pasir dan
dipaksa mengakui melakukan sihir yang tidak dilakukannya. Hingga saat ini keduanya masih mendekam di penjara
Maalaz Arab Saudi karena pengadilan pada akhirnya memutuskan 10 tahun penjara dan cambuk.Hingga saat ini, SP terus
menangani kasus dan menuntut pemerintah Indonesia untuk berupaya lebih maksimal dalam membebaskan Sumartini
dan Warnah dari hukuman 10 tahun penjara dan cambuk.
Di sisi lain, banyak kasus Buruh Migran Perempuan yang meninggal di Negara tujuan. Salah satunya, Nani Suryani
(27 tahun), Buruh Migran Perempuan (BMP) asal Karawang yang kembali ke Indonesia dengan jasad yang tidak
bernyawa. Nani meninggal akibat pembunuhan yang dilakukan majikannya. Namun, sampai saat ini hak-hak keluarga
Almh, Nani tidak terpenuhi, bahkan prosesnya sangat lambat dan berlarut-larut..Hingga saat ini keluarga Nani masih
menunggu berita keputusan persidangan Arab Saudi, agar keluarga mendapatkan hak-haknya atas pembunuhan yang
dilakukan oleh majikan.Kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran yang terjadi, menunjukkan bahwa sistem dan
mekanisme perlindungan BMP yang diatur dalam Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW tidak berjalan maksimal.
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Posisi Tawar Pemerintah Lemah
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi terhadap penyelesaian dan penanganan kasus
tuduhan pembunuhan terhadap buruh migran perempuan dengan buruh migran perempuan yang dibunuh.Artinya
terjadi pembedaan perlakukan terhadap Buruh Migran Indonesia dengan warga di Negara Tujuan.Negosiasi politik
pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara tujuan buruh migran (arab Saudi) terhadap kasus hukuman mati yang
dialami buruh migran, memperlihatkan posisi tawar pemerintah Indonesia sangat lemah dalam membela dan
melindungi hak-hak buruh migran. Pemerintah tidak melakukan tekanan kuat terhadap pemerintah Arab Saudi atas
kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran yang dialami Buruh MIgran Perempuan di Arab Saudi.
Kasus Satinah dan Nani merupakan fakta atas lemahnya posisi tawar pemerintah Indonesia.Satinah hanya bisa
diselamatkan dengan membayar diyat Rp. 21 M, sementara keluarga Nani yang menuntut Rp. 1 M, tidak dapat
diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia.Kemenlu berdalih dengan alasan uang diyat korban perempuan hanya SAR
200.000 (sekitar Rp. 609.000.000) walaupun tindakan majikan Nani tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
MOU Indonesia Arab Saudi
UU No.39 Tahun 2004 memuat ketentuan bahwa Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara
tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja
asing.Namun, penempatan Buruh Migran Indonesia ke Arab Saudi telah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya
perangkat peraturan tersebut. Pada 19 Februari lalu, akhirnya Indonesia memiliki Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Arab Saudi.MoU tersebut mengatur sejumlah kewajiban bagi kedua belah pihak (Indonesia dan Arab
Saudi) untuk Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Di
dalamnya termasuk kewajiban Arab Saudi untuk menginformasikan buruh migran yang ditangkap, dipenjara, atau
ditahan di Arab Saudi.
Sayangnya belum terlihat adanya mekanisme yang mampu mencegah penghentian kekerasan dan pelanggaran
hak-hak buruh migran. Padahal, tindak kekerasan yang dilakukan buruh migran Indonesia seringkali terpaksa dilakukan
untuk membela diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan atau pihak lainnya.Kondisi kekerasan yang
dialami buruh migran diperparah dengan terisolasinya buruh migran dari lingkungan luar terutama di Arab Saudi.Mereka
seringkali tidak diperbolehkan ke luar rumah dan dilarang berkomunikasi, sehingga tidak mempunyai akses untuk
mengadukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak yang dia alami.MoU yang dilakukan pemerintah Indonesia dan
Arab Saudi, hanya bersifat kesepakatan tanpa adanya mekanisme yang tegas dalam bentuk sanksi yang memastikan
ketentuan-ketentuan di dalam kesepakatan tersebut dijalankan oleh kedua Negara.
Kondisi yang dialami oleh Buruh Migran, khususnya perempuan, tidak hanya terjadi di Negara tujuan, tetapi juga
banyak terjadi di Negara asal, yaitu Indonesia. Karena itu, SP secara terus menerus memperjuangkan dan menyuarakan
berbagai kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami buruh migran dan keluarganya.Ratifikasi Konvensi Migran 1990
dan CEDAW harus diikuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya, agar perlindungan dan
pemenuhan hak Buruh Migran dan keluarganya dapat terwujud.
Untuk itu, Solidaritas Perempuan menuntut pemerintah untuk segeramewujudkan perlindungan yang
komprehensif bagi Buruh Migran dan keluarganya dengan:
1. Bahas dan sahkan Revisi UU No 39 Tahun 2004 dengan menjamin hak-hak Buruh Migran sebagaimana termuat di
dalam Konvensi Migran 90, CEDAW, dan Konvensi ILO No. 189
2. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT
3. Bahas dan sahkan UU Perlindungan PRT yang mengaku Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja dengan hak-hak
dan kondisi kerja layak, serta benar-benar melindungi Pekerja Rumah Tangga baik di dalam maupun di luar negeri
4. Membangun mekanisme pencegahan, pengawasan dan pendampingan untuk menjamin perlindungan hak bagi
Buruh Migran di dalam dan luar negeri.
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5. Penyelesaian kasus Satinah dan kasus-kasus Buruh Migran lainnya yang berhadapan dengan hukum secara
tuntas dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka terpenuhi.
Jakarta, 2 April 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
NisaaYura (081380709637)
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Jakarta, 22 April 2014

Seruan Solidaritas Perempuan Kepada Calon Pemimpin Bangsa:
“Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia”

Jakarta, 22 April 2014. Memperingati Hari Bumi Internasional,
Solidaritas Perempuan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih
Pemimpin Bangsa yang berani mengambil langkah tegas menghentikan
komodifikasi alam Indonesia untuk kepentingan global dan mengembalikan
kedaulatan pengelolaan sumber daya bumi ke tangan negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, baik perempuan, maupun laki-laki. Lebih lanjut,
Solidaritas Perempuan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih
Pemimpin Bangsa yang memajukan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong keadilan gender.
Industrialisasi atas nama pembangunan telah memberikan dampak luar biasa terhadap aspek lingkungan, baik
terhadap air, mineral, tanah, organisme kehidupan, atmosfer, iklim, dan seluruh proses kehidupan termasuk kehidupan
perempuan. Berkembangnya industri dan pembangunan berbanding lurus dengan banyaknya perusakan lingkungan
dan pengurasan sumber daya alam (SDA) guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan industrialisasi, melalui
perusahaan tambang atau operator transnasional coorporation (TNC) maupun multinasional cooperation (MNC) yang
telah di tempatkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing ternyata tidak menjadikan kondisi masyarakat Indonesia semakin
membaik, bahkan sebaliknya pemiskinan masih terlihat jelas di setiap sudut Indonesia. Terlebih bagi perempuan, yang
terus terpinggirkan akses dan kontrolnya atas pengelolaan sumber daya alam, padahal tanah, air dan hutan sangat dekat
dengan kehidupan perempuan akibat peran gendernya. Ketika akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan sumber
daya alam dicerabut, maka tercerabutlah sumber-sumber penghidupan perempuan dan ketidakadilan gender akan
semakin langgeng di bumi Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 2011, Pemimpin Indonesia, Presiden SBY malah memunculkan program yang berpotensi
semakin mengkomodifikasi alam Indonesia, melalui Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek ini, bumi dan alam Indonesia justru menjadi komoditas dan dikapling-kapling
menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua, yang
antara lain terfokus pada pertambangan, migas, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Total nilai investasi proyek
MP3EI di seluruh koridor ekonomi mencapai Rp. 4.335 Triliun, yang terdiri atas investasi sektor riil sebesar Rp. 2.447,3
Triliun, sektor infrastruktur sebesar Rp. 1.888,6 Triliun dan SDM-Ipteksebesar Rp. 18,6 Triliun..[1] Proyek-proyek investasi
ini, akan berdampak pada semakin rusaknya lingkungan, dan semakin berkurangnya hutan di Indonesia. Menurut data
terakhir Kementerian Kehutanan, Indonesia kehilangan 1.18 juta hektar hutan setiap tahunnya[2]. Bahkan sepanjang
Januari 2014 saja, Menteri Kehutanan mengeluarkan 6 SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan kelapa sawit,
seluas total 83.694,81 hektar di wilayah Kalteng, Sumsel dan Papua Barat.[3]
Berbagai proyek investasi tersebut akan semakin melanggengkan pemiskinan rakyat Indonesia, khususnya
perempuan apabila tidak ada penyelesaian yang dilakukan terhadap berbagai permasalahan yang selama ini terjadi
akibat aktivitas industri, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, pelanggaran HAM, kriminalisasi hingga
penghilangan akses dan kontrol rakyat, khususnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Belum selesai
permasalahan konflik lahan dan pelanggaran HAM, Pemerintah Indonesia dengan komitmen penurunan emisinya justru
mengkomodifikasi kekayaan hutan dan menyediakan bumi Indonesia untuk dijadikan ladang uji coba proyek
iklim.Padahal, di kala Indonesia berkomitmen untuk menjaga hutannya dengan berbagai upaya, Negara-negara
penghasil emisi terus menjalankan business as usual, dan terus mendapatkan justifikasi untuk mengeluarkan emisi
dengan memberikan sebagian kecil keuntungannya melalui pendanaan untuk program mitigasi di Negara berkembang.
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Proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) semakin tahun semakin massif
dikembangkan di Indonesia. Proyek atas nama penyelamatan lingkungan ternyata tidak berjalan semulus yang
diharapkan. Berbagai masalah timbul bahkan baru sampai pengembangan demonstration activities-nya, belum sampai
pada implementasi REDD+. Kegagalan proyek REDD+ yang paling terkenal didengar adalah Kalimantan Forest and
Climate Partnership yang didanai oleh Australia sebesar 30 juta dollar Australia. Alih-alih melindungi dan memperbaiki
kerusakan hutan, proyek seluas 120.000 hektar, yang mulai di tahun 2010 ini berjalan stagnan selama kurang lebih 4
tahun, menimbulkan berbagai konflik di masyarakat, bahkan tidak mampu mencegah kebakaran hutan di wilayah
proyeknya. Masyarakat, khususnya perempuan tidak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap mengenai
proyek.Pembatasan akses dan kontrol warga atas pengelolaan hutan berujung pada konflik.
Berbagai permasalahan yang muncul pun tidak mengurungkan niat Pemerintah untuk meneruskan implementasi
REDD+. Dalam Siaran Pers Badan Pelaksana REDD+ tanggal 2 April lalu menyatakan 11 Provinsi siap memulai
implementasi REDD+, memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Kesebelas provinsi mitra BP REDD+ adalah Aceh, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Padahal wilayah tersebut, selama ini
memiliki sejarah bahkan sampai saat ini konflik agraria belum terselesaikan. Implementasi REDD+ semakin
menguatkan Perempuan akan semakin terpinggirkan dan termajinalisasi, ketidakadilan gender akan terus terjadi
selama tidak ada perlindungan terhadap perempuan.
Pada Hari Bumi ini dan menjelang Pemilu Presiden 2014, Solidaritas Perempuan kembali menyerukan kepada
Calon Pemimpin Bangsa ini untuk:
1. Memastikan aturan perlindungan perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam,
2. Menghentikan produk-produk kebijakan yang mengancam sumber daya alam dan sumber kehidupan
perempuan.
3. Menghentikan ekspansi pertambangan dan perkebunan skala besar
4. Menyelesaikan konflik agrarian dengan memajukan perlindungan hak perempuan
5. Menjalankan reforma agraria berkeadilan gender.
6. Mendesak Negara industry untuk bertanggung jawab mengurangi emisi
7. Memprioritaskan pendanaan iklim untuk program adaptasi perubahan iklim, dengan alokasi dana khusus untuk
perempuan mengatasi kerentanannya dalam menghadapi perubahan iklim, dan tidak bersumber dari dana
utang.
8. Menghentikan dan menindak tegas pelaku pengrusak lingkungan, pelanggaran HAM dan HAP, serta
menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, terutama perempuan pembela HAM, yang
memperjuangkan haknya atas pengelolaan sumber daya alam.
Jakarta, 22 April 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Aliza (0818129770)
[1] Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI (s.d. Maret 2013), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013, hlm. i.
[2] Realisasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Data Kementerian Kehutanan Februari 2014.
[3] Hutan dan Perubahan Iklim, http://www.redd-indonesia.org/tentang-redd/hutan-dan-perubahan-iklim
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Bali, 21 Maret 2014
Seruan Masyarakat Sipil Indonesia

Tidak ada lagi Tipu Muslihat! Tidak Ada Lagi Alasan! Keadilan Iklim Sekarang Juga !!!
Pendanaan Iklim bagi Rakyat dan Bumi, Tidak bagi Keuntungan Private Sector
Bencana ekologi banjir, longsor, cuaca ekstrem, gagal panen, kekeringan, terus meningkat di Indonesia. Tahun
2014, telah terjadi 282 kejadian bencana, 64 luka-luka, 1,6 juta jiwa mengungsi, puluhan ribu rumah dan sarana
infrastruktur rusak dan 197 jiwa meninggal (BNPB, 2014).Perubahan iklim telah mengakibatkan masyarakat kehilangan
sumber mata pencaharian, sumber kehidupan, serta memperburuk kondisi sosial. Namun, pemerintah Indonesia, justru
melahirkan kebijakan dan proyek iklim sebagai solusi atas situasi perubahan iklim tersebut. Faktanya, kebijakan dan
proyek iklim tersebut justru memperburuk situasi masyarakat, perempuan dan masyarakat adat sebagai kelompok
marginal, seperti pembatasan akses masyarakat ke hutan, perampasan lahan, penghilangan sumber mata pencaharian,
penggusuran, memperkuat ketidakadilan gender, dan meningkatkan kekerasan akibat keterlibatan militer dalam
proyek iklim.
Green Climate Fund (GCF) didirikan sejak 2010, untuk berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global
dalam merespon situasi perubahan iklim dan mencapai tujuan akhir dariUnited Nation Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC). Namun, sampai hari ini, GCF masih jauh dari harapan tersebut. Proses dan mekanisme GCF
yang lebih mengutamakan kepentingan sektor swasta/private sector, akan merugikan kepentingan masyarakat,
terutama kepentingan masyarakat kelompok rentan dan marginal. Terbukti dengan rencana alokasi dana mitigasi GCF
mencapai 20% diperuntukkan bagi sektor swasta, sementara alokasi dana bagi negara-negara rentan hanya 10% dari
total dana adaptasi. Alokasi dana tersebut menunjukkan paradigma dan keberpihakan GCF terhadap sektor swasta,
bukan pada masyarakat. Padahal, mereka adalah aktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca.
Persoalan lain, GCF tidak menghargai dan menghormati terhadap proses yang dilakukan oleh masyarakat
sipil/CSO, terlihat pada perwakilan CSO dari negara selatan dalam Private Sector Advisory Groups (PSAG) yang
diputuskan tanpa menghargai proses yang telah dilakukan oleh CSO sebelumnya.Persoalan transparansi, keter-bukaan
informasi, dan konsultasi seharusnya adalah hal penting dalam setiap proses yang dilakukan pada GCF, termasuk dalam
seluruh siklus proyek GCF. Selain proses, dokumen yang disajikan juga penting memperhatikan situasi masyarakat,
seperti menyajikan dokumen dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, terutama masya-rakat terkena dampak.
Faktanya informasi yang disediakan masih terbatas pada Bahasa Inggris dan hanya terdapat di situs GCF, sehingga
masyarakat dibatasi mendapatkan informasi dan memberikan kritikan atas dokumen GCF.
Pertemuan Board Green Climate Fund pada 19-21 Februari 2014 di Bali dihadiri 24 board members (anggota
board) dari berbagai negara, menjadi kesempatan bagi gerakan masyarakat sipil Indonesia untuk menyuarakan
kepentingan masyarakat marginal, perempuan dan laki-laki, atas pendanaan iklim kepada pengambil kebijakan.
1. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, perempuan, laki-laki dan
masyarakat adat, dalam setiap negosiasi dalam Green Climate Fund, bukan kepentingan perusahaan atau sektor
swasta.
2. Kami mendesak pemerintah Indonesia, untuk menolak segala bentuk dana utang dalam pendanaan iklim.
Mekanisme dana utang dalam GCF untuk proyek iklim, akan hanya memperberat beban pembayaran utang
dalam APBN.
3. Kami mengingatkan pemerintah Indonesia, untuk mengutamakan proses konsultasi dan partisipasi penuh
masyarakat, masyarakat adat, kelompok perempuan, masyarakat sipil, dalam setiap proses GCF di Indonesia,
serta persetujuan atas inisiatif proyek, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk
menyediakan dokumen dan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat disekitar wilayah
proyek.
4. Kami mendesak, negara-negara maju bertanggung jawab atas krisis iklim dan menjalankan kewajiban mereka
kepada masyarakat negara berkembang melalui komitmen pendanaan yang nyata dalam GCF.
Kontak Person : Puspa Dewy (pdewy@solidaritasperempuan.org / 0852 6024 1597)
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan
Hari Buruh Sedunia

“Menagih Janji Anggota Legislatif Terpilih dan Menuntut Calon Presiden untuk Perlindungan
Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya”
Setiap tahunnya, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Jutaan buruh di Indonesia pun turut
memperingatinya dengan berbagai cara, turun ke jalan menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka salah satu yang
dilakukannya. Di antara jutaan buruh itu juga terdapat suara buruh migran dan pekerja rumah tangga, baik bekerja di
Indonesia maupun di luar negeri. Di tengah tuntuan kenaikan upah, dan penghapusan outsourcing, buruh migran dan
pekerja rumah tangga menuntut pengakuan sebagai pekerja dan pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan
terhadap hak-hak buruh migran dan pekerja rumah tangga.
Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah kian memperkuat pemiskinan masyarakat,
terutama perempuan.Dalam situasi pemiskinan tersebut, banyak perempuan yang dihadapkan pada situasi yang
memaksa mereka untuk ke luar negeri bekerja sebagai buruh migran. Buruh Migran, yang mayoritas adalah perempuan
dan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Hasil studi Solidaritas
Perempuan[i] menunjukan setiap tahunnya, Buruh Migran mengirimkan remitansi lebih dari 6 Milliar USD. Sementara
sejak tahun 2006-2010, Remitansi yang dikirimkan oleh Buruh Migran Indonesia memberikan kontribusi sebanyak
0,98%-1,57% dari Gross Domestic Product (GDP).
Sementara, Badan Nasional Penempatan dan Perlindung Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga melansir data
melalui berbagai media, bahwa dari enam juta Buruh Migran jumlah remitansi atau pengiriman uang ke keluarga
masing-masing mencapai total Rp100 triliun/tahun. Angka tersebut setara dengan 10,2 Miliar USD, yang artinya terjadi
peningkatan jumlah remitansi dari tahun ke tahun. Namun, Peningkatan remitansi tersebut tidak berbanding lurus
dengan perlindungan hak yang diberikan oleh Negara kepada Buruh Migran Indonesia, khususnya buruh migran
perempuan dan anggota keluarganya.
Kekerasan dan Pelanggaran Hak BMP hampir terjadi pada setiap tahapan migrasi.Setiap tahunnya, Solidaritas
Perempuan menangani puluhan kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran Perempuan (BMP) dan
keluarganya, dan sebahagian besar adalah BMP Pekerja Rumah Tangga.Sepanjang Januari hingga pertengahan
November 2013, SP telah menangani 60 kasus. Mayoritas kasus yang ditangani adalah hilang kontak dan trafficking.
Kasus-kasus lainnya adalah gaji tidak dibayar, penelantaran oleh PT, kasus asuransi, pembunuhan oleh majikan, hingga
ancaman hukuman pancung.Selain persoalan tersebut, BMP juga rentan terhadap HIV/Aids.
Kekerasan dan Pelanggaran Hak BMP terjadi hampir disemua negara tujuan, termasuk negara ASEAN. Pemetaan
Solidaritas Perempuan terhadap Buruh Migran yang bekerja di Negara ASEAN [ii], membuktikan bahwa BMP-PRT
banyak mengalami trafficking. Bahkan, pada banyak kasus, proses keberangkatan dilakukan oleh Buruh migran, tidak
melalui agen rekruitmen, melainkan melalui sponsor/calo.Perekrutan melalui calo/sponsor, mengakibatkan calon buruh
migran tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bekerja, termasuk informasi mengenai hak-haknya,
situasi kerja di Negara ASEAN, hukum dan budaya di Negara ASEAN, dan informasi-informasi penting lainnya.
Kekerasan dan Pelanggaran Hak BMP membuktikan lemahnya kebijakan atas perlindungan hak buruh migran
dan anggota keluarganya. Meski sudah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Hak-hak Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990), namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Bahkan Indonesia
masih menggunakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, yang memperlihatkan sistem migrasi Indonesia layaknya trafficking yang dilegalisasi oleh UU. Pasalnya, UU
tersebut menyerahkan tanggung jawab dalam seluruh proses vital migrasi kepada pihak swasta, tanpa adanya
mekanisme pengawasan yang jelas.
Janji pemerintah dan DPR untuk revisi UU No. 39 Tahun 2004 masih berupa janji tanpa arti. Situasi lambannya
pembahasan RUU diperparah dengan draft RUU masih jauh dari perlindungan. Nuansa komoditifikasi masih kuat pada
draft versi pemerintah maupun DPR. RUU tersebut masih memberikan ruang yang begitu besar bagi pihak swasta di
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dalam proses migrasi buruh migran, termasuk peran-peran krusial, seperti perekrutan, pendidikan, dan pelatihan.
Bahkan, di dalam draft RUU versi pemerintah, tidak dicantumkan Konvensi Migran 1990 sebagai acuan dari
revisi.Begitupun dengan kebijakan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Proses RUU Perlindungan PRT yang
sudah berjalan hampir 10 tahun, masih jauh dari selesai, bahkan komitmen Presiden SBY untuk meratifikasi Konvensi
ILO No. 189 (KILO 189) tentang Kerja Layak PRT juga hanya berupa janji tanpa bukti.Ini membuktikan bahwa pemerintah
tidak sungguh-sungguh melindungi hak Pekerja Rumah Tangga, termasuk BMP- PRT.
Situasi minimnya perlindungan dan lambannya proses pembentukan kebijakan menunjukan tidak ada komitmen
DPR dan pemerintah dalam perlindungan Buruh Migran Perempuan dan keluarganya. Padahal, kebijakan merupakan
tanggung jawab dan kewajiban DPR dan presiden untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak warganya,
termasuk Buruh Migran.Namun nyatanya, hingga saat ini, pemerintah masih mempertahankan kebijakan yang secara
nyata menempatkan buruh migran sebagai komoditas ekonomi, tanpa mempedulikan perlindungan hak Buruh
Migran.Cara pandang pemerintah terhadap buruh migran sebagai komoditas, telah menguatkan kekerasan dan
pelanggaran Hak BMP dan keluarganya.Pemerintah hanya menjadikan Buruh Migran sebagai komoditas ekonomi yang
dihitung sebagai deretan angka remitansi.
Tahun 2014, merupakan penentu terhadap nasib BMP dan keluarganya.Momentum Pemilihan Umum dapat
menjadi langkah perubahan terhadap situasi BMP dan keluarganya.Sayangnya, Buruh Migran masih dijadikan sebagai
komoditas politik bagi kandidat untuk pemenangan suara, tanpa adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari
kandidat dalam memperjuangkan hak BMP dan keluarganya.Tidak banyak, bahkan hampir tidak ada program atau
kebijakan dari kandidat yang memperjuangkan perlindungan hak BMP dan keluarganya.
Buruh Migran dan anggota keluarganya merupakan bagian dari warga Negara dan memiliki sejumlah hak
sebagaimana yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karena itu, Solidaritas Perempuan melihat
siapapun yang nantinya akan mengemban tanggung jawab sebagai anggota legislatif maupun presiden, dan wakil
presiden harus memiliki komitmen terhadap kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak Buruh
Migran dan anggota keluarganya. Kewajiban itu harus disertai dengan pradigma yang berpihak terhadap Buruh Migran
dan dibuktikan dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan komprehensif untuk perlindungan Buruh Migran.
Untuk itu, di dalam momen Hari Buruh Sedunia, yang juga bertepatan dengan momentum Pemilu 2014,
Solidaritas Perempuan mengingatkan kembali komitmen kandidat terpilih dan menuntut pemerintah untuk
perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak Buruh Migran Perempuan dan anggota keluarganya yang
komprehensif, melalui:
1. Percepatan proses pembahasan dan pengesahan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN) dengan mengacu kepada Konvensi MIgran 1990
dan The Convension on the Elimidation of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta memuat
dan menjamin perlindungan hak-hak Buruh Migran dan keluarganya yang termuat di dalam Konvensi Migran dan
KILO 189, termasuk hak atas informasi, kerja layak BMP-PRT, jaminan asuransi bagi BMP yang mengalami
persoalan kesehatan termasuk HIV/AIDS serta mampu melindungi Buruh Migran dari trafficking dengan
mengacu UU PTPPO dan perombakan sistem migasi dengan mengembalikan peran-peran vital seperti
perekrutan, pendidikan, pelatihan, dan tes kesehatan kepada pemerintah.
2. Mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan CEDAW dalam seluruh tahapan migrasi untuk memastikan
perlindungan hak buruh migran perempuan dan keluarganya.
3. Mengembangkan program, kebijakan dan langkah-langkah nyata untuk menghentikan berbagai bentuk
kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan dan keluarganya.
4. Memperkuat posisi tawar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan, untuk memastikan
perlindungan hak-hak BMP di negara tujuan.
5. Menyelesaikan berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya,
terutama BMP yang terancam hukuman mati/pancung.
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Jakarta, 6 Mei 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person: NisaaYura (081380709637)

[i] Studi Solidaritas Perempuan bersma CARAM Asia mengenai “Hubungan antara Kontribusi Buruh Migran dalam
Pembangunan dengan Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Perlindungan Buruh Migran”
[ii] Pemetaan dilakukan oleh Solidaritas Perempuan melalui quisioner, wawancara, dan FGD bersama Buruh Migran
yang pernah bekerja di negar-negara anggota ASEAN. Pemetaan ini diselenggarakan di enam wilayah, Karawang,
Mataram, Sumbawa, Palu, Kendari, dan Makassar

114

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

Perubahan UU No. 39 Tahun 2004
Wujudkan Perlindungan Komprehensif bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
Kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan terus terjadi. Alm. Nani Suryani salah satu buruh
migran yang mengalami kekerasan selama bekerja di Arab Saudi, Bertahun-tahun keluarga Nani Suryani menunggu
kedatangan Nani di tengah-tengah keluarga, namun berita kematian Nani baru diketahui oleh keluarganya pada tanggal
20 Juni 2011 setelah 5 bulan Nani dinyatakan meninggal tepatnya tanggal 1 januari 2011.Nani Suryani BT Mangsur
Neman, seorang Buruh Migran Perempuan asal Karawang berusia 26 tahun berangkat ke Saudi Arabia pada 5 Maret 2009
untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Melalui PJTKI PT. Barkahayu Safarindo, Nani ditempatkan di PJTKA
Almugarry Manpower REC office dengan majikan bernama Ibrahim Ali Hussain.Sejak tujuh bulan bekerja, Nani telah
mengalami kekerasan dari majikan perempuannya dan meninggal karena dibunuh oleh majikan perempuannya. Selama
1 tahun 10 bulan bekerja, Nani hanya mendapatkan 4 bulan gaji yang sudah dikirimkan kepada keluarga pada bulan ke
lima sejak keberangkatan ke Saudi Arabia.
Lebih dari tiga tahun keluarga Nani menanti keadilan dari pemerintah arab saudi. Pihak keluarga belum
mendapatkan hak-hak mereka sebagai keluarga Nani dan masih menanti kabar dari persidangan di Arab Saudi. Tuntutan
keluarga atas Diyat sebesar SAR 1.000.000 (sekitar Rp. 3 Miliar) pun sulit untuk diwujudkan dengan berbagai alasan.
Padahal selama ini berbagai kasus Buruh Migran Indonesia kerap dituntut puluhan miliar atas tuduhan pembunuhan
yang seringkali dilakukan untuk membela diri.Nani, hanya salah satu Buruh Migran yang mengalami kekerasan di luar
negeri. sekian banyak nama buruh migran terus terugkap, baik di pemberitaan maupun di lembar-lembar pengaduan
kasus, dan masih banyak kasus BMP yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, trafficking, gangguan
kesehatan, diskriminasi dan perampasan/pengabaian atas hak-haknyatidak terungkap sama sekali. .
Pengalaman Solidaritas Perempuan (SP) dalam bekerja bersama Buruh Migran membuktikan bahwa Buruh
Migran kerap mengalami kekerasan dan pelanggaran hak di berbagai tahapan migrasi. Buruh Migran Perempuan (BMP)
sangat rentan dan terus mengalami kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi serta berbagai pelanggaran hak sebagai
pekerja yang harus mendapatkan perlindungan. Kekerasan dan pelanggaran hak BMP terjadi pada setiap proses
tahapan migrasi, yaitu sebelum keberangkatan, ketika bekerja di negara tujuan, hingga pemulangan kembali. Pelecehan
seksual, pemerkosaan, penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, korban trafiking, masalah kesehatan yang serius,
termasuk terinfeksi HIV/AIDS, bahkan tidak sedikit BMP yang mendapatkan putusan hukuman pancung/mati.
Hingga April 2014, SP telah menangani 44 kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP. Hilang kontak, trafficking,
gaji tidak dibayar, penelantaran oleh PT, kasus asuransi, penganiayaan dan pembunuhan oleh majikan, hingga ancaman
hukuman pancung adalah sebahagian kasus yang ditangani oleh SP.Hal ini merefleksikan bahwa berbagai kebijakan
nasional yang saat ini berlaku, termasuk UU No. 39Tahun 2004 mengenai PPTKILN tidak bisa memberikan perlindungan
hak-hak BMP dan keluarganya. lni merupakan implikasi dari paradigma pemerintah yang lebih mementingkan aspek
penempatan dan komodifikasi (tata niaga) daripada aspek perlindungan, BMP lebih dipandang sebagai komoditas untuk
diperdagangkan, dan tidak dianggap haknya sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai warga negara, maupun
sebagai pekerja.
Situasi ini telah mendorong SP untuk menyusun sebuah usulan berisi pandangan dan rekomendasi SP sebagai
acuan legislatif dalam membahas Revisi UU No.39 Tahun 2004. Di Momen Hari Kebangkitan Nasional ini, juga di tengah
euphoria tahun politik dalam menyambut pemerintah baru, maka saat ini seharusnya juga menjadi momentum untuk
perbaikan peraturan perundang-undangan untuk perwujudan perlindungan Buruh Migran yang komprehensif.
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Untuk itu, Solidaritas Perempuan menuntut pemerintah dan anggota legislatif terpilih untuk segera
mewujudkan perlindungan yang komprehensif bagi Buruh Migran dan keluarganya dengan:
1. Menuntut penyelesaian kasus Alm. Nani Suryani dengan seadil-adilnya, termasuk memenuhi hak keluarga
atas Diyat sebagaimana yang dituntut oleh ahli waris Almh. Nani Suryani sebesar SAR 1.000.000
2. Pemerintah dan DPR harus merubah paradigma lama yang hanya melihat buruh migran sebagai komoditas,
menjadi paradigma yang melihat migrasi atau menjadi buruh migran merupakan hak warga Negara yang
wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh pemerintah
3. Pemerintah harus melihat situasi khusus perempuan dan sensitive gender dalam melihat fenomena migrasi
serta memandang BMP sebagai manusia yang mempunyai hak asasi serta sebagai anggota keluarga dan
mahluk sosial yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakatnya.
4. Revisi UU No 39 Tahun 2004 dengan menjamin hak-hak Buruh Migran sebagaimana termuat di dalam
Konvensi Migran 90, CEDAW, dan Konvensi ILO No. 189
a. UU yang akan datang harus mampu melindungi hak-hak BMP dan keluarganya dan menjawab kebutuhan
BMP dan anggota keluarganya termasuk dari kerentanan selama proses migrasi mereka sejak pra
pemberangkatan, di tempat kerja, hingga kepulangan.
b. UU yang akan datang harus secara penuh mengadopsi standard perlindungan hak asasi buruh migran
perempuan dan keluarganya yang dimandatkan dalam instrument HAM Internasional termasuk Konvensi
Migran, CEDAW dan Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT
Jakarta, 20 Mei 2014

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person: NisaaYura (081380709637)

116

Pernyataan Sikap Bersama
Jaringan Nasional untuk Advokasi Keberagaman

Segera Adili Pelanggar HAM
HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN!

Para pendiri bangsa bercita-cita menjadikan Republik Indonesia sebagai Negara yang menjamin keamanan dan
kenyamanan setiap rakyatnya dalam beragama, beribadah dan berkeyakinan.Apakah komitmen penyelenggara negara
saat ini pada cita-cita luhur tersebut telah luntur?Mengapa negeri ini penuh dengan kelompok-kelompok intoleran yang
mengatasnamakan agama?Dan mengapa aksi-aksi kriminal dan pelanggaran HAM mereka dibiarkan begitu saja oleh
negara?
Dalam lima tahun terakhir, pelanggaran HAM dilakukan secara sistematis oleh negara terhadap jamaah
Ahmadiyah, umat Kristiani, pemeluk mazhab Syiah dan komunitas-komunitas sufi/tarekat di berbagai provinsi
Indonesia. Fakta dan data menunjukan bahwa Jaminan atas Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah [HAK
ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN] di Indonesia terus memburuk. Akibatnya, sebagian masyarakat
korban terusir dari tempat tinggalnya, kehilangan harta benda, anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan,
mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan dan negara, hingga pelanggaran hak-hak fundamental, semisal
menjadi korban pembunuhan dan beragam bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.Hasil pemantauan Jaringan
Nasional untuk Advokasi Keberagaman menemukan faktor mendasar penyebab kekerasan dan beragam bentuk
pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan keyakinan di Indonesia adalah:
Pertama, negara dalam hal ini pemerintah serta alat kelengkapannya, tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan
yang utuh ketika menangani HAM dalam beragama, beribadah dan berkeyakinan. Satu sisi pemerintah
mempromosikan HAM, yakni berupa ratifikasi beberapa instrument penting hukum HAM internasional untuk
memperkuat sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, pemerintah [termasuk pemerintah daerah] terus memproduksi
peraturan-peraturan yang kontra-produktif dengan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.Pemerintah
dan pemerintah daerah juga turut andil dalam memicu kekerasan, yakni dengan menerbitkan peraturan atau surat
edaran yang melarang pemeluk agama atau kepercayaan yang dianggap sesat untuk menjalankan ibadah, semisal
pelarangan Ahmadiyah di Samarinda, Pandeglang dan di Jawa Timur. Bahkan pelarangan pendirian tempat ibadah juga
masih menjadi persoalan serius di tahun 2013, sebagaimana di GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi,
kasus enam belas Gereja di Aceh Singkil.
Kedua, alat negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yang seharusnya tampil di garda
terdepan dalam memberikan jaminan perlindungan; justru melakukan pembiaran ketika massa intoleran melakukan
serangan, kekerasan, pembunuhan dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya terhadap kelompok agama dan
keyakinan yang dianggap sesat atau ilegal. POLRI yang seharusnya mengambil tindakan tegas, justru tidak berdaya
menghadapi massa intoleran. Adapun tindakan minimalis yang diambil Polri, yakni melakukan evakuasi kelompok yang
menjadi target serangan massa intoleran.Pelanggaran yang dilakukan Polri: [1] pembiaran; yakni POLRI tidak
mengambil tindakan effektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok
intoleran. Bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa penggusuran dan pengusiran paksa,
penganiayaan dan diskriminasi; [2] POLRI bersama dengan massa intoleran turut serta membubarkan acara/ritual
keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas. Misalkan, Polres Kapuas membubarkan paksa sekitar 400
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orang jamaah pengajian di Masjid Nur Hidayah, Anjar Mambulau Barat, Kabupaten Kapuas, pada hari Sabtu, 5 Januari
2013 dengan alasan tidak ada ijin.
Maka penyelenggara negara harus menjawab apakah masyarakat korban tidak dapat lagi menggantungkan
harapan mereka kepada negara? Mengapa korban dibiarkan melindungi dirinya sendiri dari serangan kaum intoleran?
Padahal pembiaran yang berlarut-larut pada penyerangan beruntun terhadap korban akan memaksa masyarakat
korban membela diri mereka dengan kekuatan. Maka siklus kekerasan akan terus diproduksi di masyarakat. Karena
kegagalan alat-alat negara memberi perlindungan.
Kami, Jaringan Nasional untuk Advokasi Keberagaman menuntut:
1. Calon presiden dan wakil presiden saat ini berkomitmen menjamin terpenuhinya hak kebebasan beragama,
beribadah dan berkeyakinan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.
2. Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadikan penyelesaian kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berbasis
agama sebagai agenda prioritas tahun pertama pemerintahannya.
3. Presiden hasil pemilu 2014 mengambil langkah-langkah serius untuk memperbaiki cara pandang dan kinerja
kepolisian Indonesia (Polri) dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan berbasis agama terhadap
kelompok komunitas agama, mazhab dan kepercayaan tertentu.
4. Pemerintah RI mencabut kebijakan dan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan konflik dan
kekerasan berbasis agama terhadap kelompok komunitas agama, mazhab dan kepercayaan tertentu.
5. Kepolisian RI harus melakukan penyelidikan dan memastikan penghukuman terhadap anggotanya yang
terlibat dan atau membiarkan praktik pelanggaran HAM (pelanggaran hukum) dalam kasus-kasus
pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
6. Komnas HAM agar melakukan upaya-upaya untuk memastikan terjadinya pengadilan HAM bagi para pelaku
pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
7. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban
intoleransi khususnya kelompok perempuan dan anak, atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
Para pelanggar harus diadili !!
Jakarta, 5 Juni 2014
Solidaritas Perempuan, KontraS, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) Aceh;Forum Islam Rahmatan
Lil'Alamin Aceh; Komunitas SEHATI Makassar; Global Inklusi Perlindungan AIDS(GIPA) Makassar; LBH Makassar,
Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK);Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS);
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“Datang Tak di Undang, Pulang Tinggalkan Utang”
Mempertanyakan Pertanggungjawaban KFCP Pasca Proyek
Yayasan Pusaka, Solidaritas Perempuan, Yayasan Petak Danum, dan Serikat Tani Manggatang-Tarung-Mantangai
Jakarta, 5 Juni 2014. Hari Lingkungan Hidup Internasional menandai berakhirnya program kerja sama antara
Pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
(REDD) dengan meninggalkan tunggakan utang yang belum terselesaikan. Minimnya informasi yang memadai diawal
proyek, terkait dengan tujuan, manfaat, pengelolaan dan dampak hingga berakhirnya proyek, menjadikan masyarakat
kurang memahami, serta kurang memiliki akses terhadap informasi. Akibat tidak meratanya informasi yang diterima,
dari awal hingga berakhirnya proyek telah banyak menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Konsekuensi atas hal itu,
partisipasi dan dukungan masyarakat sangat rendah dan menimbulkan beragam penafsiran terhadap proyek
KFCP.Lebih lanjut lagi, ketidakterbukaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pengelola proyek,
seperti terjadinya degradasi budaya gotong royong, meningkatnya konflik sosial, baik vertikal maupun horisontal yang
hingga kini belum terselesaikan.
Tahun 2008, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia menandatangani proyek kerjasama mendukung
REDD (Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation), program kerjasama ini dikenal sebagai IAFCP
(Indonesia Australia Forest Carbon Partnership). Pemerintah Australia sepenuhnya mendukung pendanaan program ini
sebesar AUSD 100.000.000 dibawah Internasional Forest Carbon Initiative (IFCI) yang dikelola oleh Departemen
Perubahan Iklim Australia dan AusAID. Salah satu programnya adalah proyek percontohan (Demonstration activity)
REDD Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) yang berlokasi di 9 Desa 5 dusun kecamatan Kecamatan
Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.`Dan masayarakat tidak mengetahui batas-batas wilayah
kerja proyek dengan wilayah hak kelola masyarakat.
Program Reforestasi yang dilakukan KFCP tidak mampu menjawab permasalahan deforestasi dan degradasi
hutan yang terjadi. Tidak ada arahan atau jaminan mengenai pemeliharaan serta keberlanjutan hasil
penanaman.Bahkan masih terjadi terjadinya perluasan aktivitas perkebunan sawit di lahan warga.Selain itu, Banyaknya
lahan yang terbakar di lokasi proyek juga bisa menjadi salah satu indikatornya.Aktivitas pengurangan deforestasi dan
degradasi hutan tidak mampu mengurangi terjadinya kebakaran lahan.
Program-program yang dilakukan tidak berdampak manfaat bagi masyarakat, misalnya, Program Blocking
Kanal justru membatasi akses masyarakat atas hutan.Masyarakat menjadi sulit untuk menjangkau lokasi kebun
mereka.Persetujuan blocking tatas hanya melibatkan pemilik tatas, padahal yang terkena dampak tidak hanya pemilik
tatas, melainkan masayarakat luas yang mengelola lahan di sekitar tatas tersebut. Selain itu, penabatan tatas juga
berdampak negatif terhadap produktivitas karet rakyat, dengan meningkatnya intensitas luapan air yang menggenangi
kebun, berkontribusi terhadap matinya sejumlah tanamam, salah satunya karet. Penabatan 'tatas' juga telah menutup
akses transportasi masyarakat untuk menjangkau areal kebun, tempat menangkap ikan dan lahan usaha lainnya.
Program Livelihood, tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan salah satu indikatornya
adalah tidak adanya perluasan kebun masyarakat, padahal akses mereka sudah dibatasi selama pelaksanaan proyek dan
masyarakat dilarang masuk ke wilayah hutan.
Program KFCP akan berakhir di bulan Juni 2014 ini, dalam kondisi injury time, mereka baru mulai membuka forumforum pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Loka Karya Pembelajaran
KFCP di Swissbell Hotel, Palangkaraya Kalimantan Tengah pada 13-14 Mei 2014 lalu. Forum ini melibatkan 9 kepala desa
dari Kabupaten Kapuas, BPD, mantir adat, perwakilan pemerintah daerah kapuas, perintah daerah kalteng dan satuan
kerja perangkat daerah terkait, dalam hal ini dinas kehutanan provinsi, dinas kehutanan 14 kabupaten/kota di Kalteng,
Kemenhut dan UPT,perwakilan perempuan,perwakilan masyarakat serta LSM. Di dalam forum ini disampaikan bahwa
wilayah proyek KFCP akan diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Namun, di akhir lokakarya tersebut
pun, banyak masyarakat masih merasa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari KFCP terkait REDD +,
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KPHL, bahkan perwakilan masyarakat yang hadir merasa bingung karena tidak ada ketegasan dalam setiap penjelasan.
Masyarakat hanya mendapat penjelasan dalam proses diskusi dengan waktu berdurasi 1 jam 30 menit. Waktu yang
disediakan panitia tidak membuka ruang bagi masyarakat mempertanyak dan menyampiakan permasalahannya.
Kemudian hari ini, tepat di hari Lingkungan Hidup Internasional, IAFCP sebagai Program induk yang membawahi
Program KFCP menyelenggarakan Final Seminar di Marcentile Athletic Club, WTC 1, Jakarta, yang antara lain juga
membahas mengenai pembelajaran dari KFCP. Forum ini melibatkan lebih besar pemangku kepentingan. Kembali
forum ini membatasi ruang untuk penyampaian pendapat maupun diskusi atas dasar waktu, termasuk dengan
membatasi unsur yang diberikan ruang untuk bertanya pada sesi pleno, yaitu terbatas pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan masyarakat, tanpa ada ruang bagi masyarakat sipil yang juga melakukan pemantauan terhadap
program KFCP.
Perbedaan-perbedaan yang ada, terkait dampak keberhasilan, kegagalan maupun pembelajaran KFCP
menunjukkan pentingnya dilakukan audit secara independen dan menyeluruh terhadap program KFCP dan
kelembagaan proyek IAFCP, sebagai pendukung pendanaan dan pengelola proyek. Audit independen tersebut
dipastikan melibatkan masyarakat terkena dampak, perempuan dan laki-laki, termasuk audit gender dan keuangan
sebagai bagian dari prinsip utama KFCP. Kemudian penting juga untuk adanya jaminan perlindungan hak masyarakat,
khususnya perempuan sebagai pihak yang terbatasi akses dan kontrolnya atas informasi dan pengambilan keputusan,
melalui penerapan safeguard (aturan perlindungan) tertinggi dalam hal gender, sosial dan lingkungan di dalam skema
implementasi REDD+ yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia.
Selain itu, dari berbagai permasalahan tersebut, penting bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia
serta Bank Dunia selaku pemegang dana perwalian, memastikan pertanggungjawaban KFCP terhadap masyarakat
terkena dampak, perempuan dan laki-laki atas segala permasalahan dan potensi dampak di masa yang akan datang
akibat aktivitas KFCP, tanpa mengalihkan kepada pihak lain, dalam hal ini Pemerintah Daerah, ataupun dijawab dengan
mendatangkan proyek baru seperti rencana KPHL model di lokasi yang sama.
Untuk itu, KFCP harus (1) menyediakan mekanisme pengaduan keluhan pasca proyek beserta perangkatnya
untuk mengatasi dan menyelesaikan dampak dan potensi dampak di masa yang akan datang akibat aktivitas proyek; (2)
memberikan informasi yang jelas, benar, lengkap dan mudah dipahami serta sensitif gender, kepada seluruh masyarakat
terkena dampak, dengan pendekatan khusus kepada perempuan, mengenai laporan final proyek, termasuk laporan
keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban proyek terhadap masyarakat terkena dampak; (3)
mempublikasikan laporan yang benar dan akurat serta obyektif mengenai proses persiapan dan pelaksanaan proyek,
termasuk dalam hal keuangan, kepada publik.
Kontak Person:
 Ikwan Wawan (Yayasan Petak Danum-Kapuas)-081251181540, ikhwanypdkps@gmail.com
 Norhadie Karben (Serikat Tani Magatang Tarung-Mantangai)-085386835121, norhadiekarben@yahoo.co.id
 AlizaYuliana (Solidaritas Perempuan)-081294189573, aliza@solidaritasperempuan.org
 April Perlindungan (PUSAKA)-081274630560, perlindungan.april@gmail.com

120

Siaran Pers Solidaritas Perempuan

Jakarta, 9 juni 2014

DA REDD: Gagal Melibatkan Perempuan Dan Tidak Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan
Pembelajaran Perempuan Dari Program Kalimantan Forest and Climate Partnership di Kalimantan Tengah
Jakarta, 9 Juni 2014. Program Indonesia Australia Forest
and Carbon Partnership (IAFCP) melalui program demonstration
activity untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan (REDD) Kalimantan Forest and Climate
Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah, berakhir dengan
meninggalkan tanda tanya besar di masyarakat, terutama
perempuan. Kehadiran proyek iklim tersebut dianggap tidak
berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, khususnya
hutan, maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
khususnya perempuan. Sebaliknya dampak negatif atas
pelaksanaan proyek lah yang dirasakan saat ini. Berbagai
permasalahan masih tersisa tanpa kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab. (Lihat Siaran Pers Bersama: Datang
Tak Diundang, Pulang Tinggalkan Utang, Mempertanyakan Pertanggungjawaban KFCP Pasca Proyek)
Penandatangan program Indonesia Australia Forest Carbon Partnership untuk Pengurangan Emisi dan
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dilakukan pada tahun 2008, dengan pendanaan sebesar AUSD 100.000.000
dibawah Internasional Forest Carbon Initiative (IFCI). Kerjasama ini memulai aktivitas pengurangan emisi melalui
Demonstration activity REDD Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) dengan menjadikan Kalimantan
Tengah sebagai ladang uji coba program pada lahan seluas 120.000 hektar dan mencakup 9 Desa 5 Dusun di Kecamatan
Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat, perempuan dan laki-laki, menjadi target
percobaan tanpa memahami maksud dan tujuan dari program tersebut, mulai perencanaan, penetapan wilayah,
persiapan hingga implementasinya.Hal ini karena kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat terkena
dampak, perempuan dan laki-laki di dalam tahapan siklus program.
Selain itu, KFCP dianggap gagal melibatkan perempuan secara aktif dan menyeluruh di dalam program, dimana
pelibatan hanya sebatas pekerja pembibitan atau penanaman, sehingga KFCP hanya merupakan lapangan pekerjaan
bagi perempuan. Perempuan tidak memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan program REDD+, termasuk
pelaksanaan program KFCP. Tidak adanya upaya khusus dalam melakukan konsultasi dan mendorong partisipasi penuh
perempuan dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap dan mudah dipahami oleh perempuan, menunjukkan
bahwa perempuan belum dilihat sebagai pemangku kepentingan utama di dalam upaya penyelamatan lingkungan
hutan. Padahal perempuan memiliki keterikatan erat dengan hutan dan secara rutin beraktivitas di lingkungan hutan
untuk berkebun, menyadap karet, mengambil sayur-sayuran dan obat-obatan tradisional, termasuk dalam mengambil
bahan baku untuk kerajinan rotan.
Minimnya informasi dan keterlibatan penuh perempuan di dalam proyek KFCP berdampak pada tidak
termasuknya pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan di dalam konsep dan implementasi
program.Sementara, perempuan di wilayah proyek masih terus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan akibat
deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi.Perluasan aktivitas perkebunan sawit dan kebakaran lahan adalah salah
satunya.Perempuan juga masih harus berhadapan juga dengan degradasi budaya gotong royong serta konflik sosial,
baik vertikal maupun horizontal, yang hingga kini belum terselesaikan.Bahkan dampak program dari segi ekonomi pun,
melalui pembayaran upah pembibitan maupun penanaman, tidak dilihat sebagai keuntungan bagi perempuan, “Proyek
REDD tidak bisa menjamin penghasilan jangka panjang, penghasilan yang dihasilkan hanya sebatas ketika proyek berjalan
dan jika dibandingkan lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya” ungkap salah satu Perempuan dari Desa Sei
Ahas yang termasuk di dalam lokasi proyek.
Upaya pelibatan berbagai pemangku kepentingan baru terlihat pada akhir-akhir program melalui forum-forum
pertemuan, antara lain "Lokakarya Pengembangan REDD+ di-Kalimantan Tengah Pembelajaran dari Kalimantan
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Forests and Climate Partnership (KFCP)" di Swissbell Hotel, Palangkaraya, Kalimantan Tengah tanggal 13-14 Mei 2014
dan “IAFCP Final Seminar: Lesson Learned from the Kalimantan Forest and Climate Partnership and the INCAS Program
of Support” di Mercantile Athletic Club, WTC 1, Jakarta pada 5 Juni 2014. Sayangnya, hingga akhir lokakarya di tingkat
lokal tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kepuasan atas penjelasan dari KFCP terkait
bagaimana status dan rencana atas wilayah mereka pasca program KFCP berakhir.Hal ini karena tidak ada ketegasan
dalam setiap penjelasan, waktu yang terbatas, bahkan tidak membuka ruang yang cukup bagi masyarakat untuk
mempertanyakan dan menyampaikan permasalahannya.Termasuk dalam IAFCP Final Seminar, kehadiran perwakilan
perempuan dari masyarakat pun hanya sebatas partisipasi fisik, karena perwakilan perempuan tidak diberi ruang untuk
menyampaikan tanggapan dan persoalannya atas pengalaman mereka selama proyek KFCP berlangsung di wilayahnya.
Forum-forum ini hanya menjadi seperti aktivitas formalitas saja, karena ketidakjelasan informasi, kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai REDD dan program KFCP, serta penyelesaian dampak yang timbul akibat aktivitas
proyek tidak bisa hanya dijawab melalui pertemuan 1-2 hari. Di dalam kedua pertemuan tersebut telah diangkat
persoalan mengenai kurangnya keterlibatan perempuan di dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, khususnya dalam
hal keterlibatan substantif.Pihak KFCP sendiri mengakui kurangnya pendekatan terhadap perempuan di dalam proyek.
Namun, KFCP kembali gagal mengangkat mengenai hambatan dan tantangan seperti apa yang dihadapi KFCP dalam
memberikan informasi maupun melibatkan perempuan sebagai bagian dari pembelajaran KFCP.
Hadirnya proyek KFCP di wilayah Kecamatan Mantangai selain tidak membawa solusi bagi kerusakan lingkungan
hutan, juga tidak berdampak pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perempuan maupun mengangkat
pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran untuk masuk ke
dalam skema REDD+ yang telah diterima Pemerintah Indonesia. Untuk itu, KFCP harus bertanggung jawab atas berbagai
persoalan tersebut melalui pemberian laporan pertanggungjawaban proyek yang jelas, benar, lengkap dan mudah
dipahami oleh perempuan, menyediakan mekanisme pengaduan keluhan pasca proyek beserta perangkatnya yang
sensitif dan responsif gender, untuk mengatasi dan menyelesaikan dampak dan potensi dampak di masa yang akan
datang bagi perempuan akibat aktivitas proyek, tanpa membuka proyek baru. Selain itu, penting bagi Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melakukan audit gender terhadap pelaksanaan program KFCP untuk
memperlihatkan dampak yang berbeda dialami perempuan akibat intervensi proyek KFCP ke dalam wilayah kehidupan
mereka, serta mendorong penerapan aturan perlindungan perempuan di dalam skema dan kebijakan REDD+ yang
menjadi agenda Pemerintah Indonesia.
Kontak Person:
Aliza (081294189573, aliza@solidaritasperempuan.org)
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Forum Terbuka Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia
“Pemilu Presiden 2014 Dan Kepentingan Kita
Jakarta, Senin 23 Juni 2014 sebanyak 200 pemilih perempuan dari 13
wilayah di Indonesia berkumpul di Gedung YTKI-Jakarta, untuk bersinergi,
berdialog dan berdiskusi tentang visi, misi, program Kandidat Presiden
dan kepentingan perempuan berdasarkan pengalaman dan situasi yang
dialami perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dalam diskusi ini,
terangkat berbagai pandangan dan pengalaman perempuan dalam mengkritisi program-program yang ditawarkan pasangan capres/cawapres.
Diskusi terbuka ini menghadirkan perwakilan dari 5 gerakan masyarakat
sipil yaitu Dekrit Rakyat, Indonesia Beragam, Bersih 2014, Gerakan Pemilih Perempuan, dan Arus Pelangi yang
keseluruhannya menyampaikan agenda program yang diusung pada Pemilu 2014. Seluruh agenda tersebut akan
disinergiskan dengan kepentingan perempuan yang telah disusun oleh 5000 perempuan komunitas di beberapa wilayah
Indonesia.“Dekrit Rakyat telah mengusung 10 agenda politik yang penting menjadi perhatian pasangan Capres/Cawapres,
diantaranya mendesak pembatalan ratusan peraturan perundang-undangan yang bermasalah di Indonesia” Ungkap
Chaliq Muhammad-Juru Bicara Dekrit Rakyat. Sementara Dian Kartika, juru bicara Indonesia Beragam juga
mengungkapkan 10 agenda Indonesia Beragam yang didesak pada pasangan Capres/Cawapres. “..Isu perempuan masih
belum menjadi prioritas bagi kandidat, seperti persoalan kesehatan reproduksi perempuan...” ungkapnya.
Isu yang diusung jaringan Bersih 2014 juga memiliki agenda yang tidak jauh
berbeda, Khalisa Khalid, perwakilan jaringan BERSIH 2014, mengatakan
bahwa “...isu lingkungan harusnya menjadi bagian dan perhatian dalam segala
aspek, tidak terpisah. Ketika berbicara urusan perut, juga sangat terkait dengan
lingkungan yang sehat..”Kepentingan kelompok minoritas, salah satunya
LGBTIQ, juga belum menjadi perhatian agenda Capres, “...Padahal selama ini,
kelompok LGBTIQ, mengalami kekerasan oleh kelompok tertentu. Di Makassar
misalnya, kontes Waria dipaksa bubar oleh FPI. Makanya, kelompok Waria tegas
menolak Capres yang bekerjasama dengan kelompok pelaku kekerasan...” Tegas
Widodo-Arus Pelangi.
Agenda-agenda politik 2014 yang diusung oleh berbagai jaringan tersebut, sebagian juga merupakan agenda
gerakan pemilih perempuan yang telah dirumuskan bersama. Wahidah Rustam-perwakilan Gerakan Pemilih Perempuan
mengatakan “...Pemilih perempuan telah mengusung kepentingan perempuan berbasis pengalaman dan situasi mereka di
masing-masing wilayah, seperti fasilitas publik yang sensitif dan responsif gender, pengelolaan sumber daya pangan, dan
sebagainya..”.Namun, sampai saat ini semua pembicaraan melihat visi, misi dan program dua kandidat belum
menyentuh persoalan mendasar rakyat Indonesia, terutama perempuan.Persoalan perempuan belum dilihat sebagai
persoalan utama yang perlu diselesaikan segera.
Agenda-agenda politik diatas menjadi landasan dan bahan pertimbangan bagi Pemilih Perempuan untukdapat
menentukan pilihannya pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.“...Oleh karena itu, Pemilu 2014 harus menjadi awal
sejarah bagi pemilih perempuan untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih yang memilih dengan memperhatikan, mempelajari
dan memahami latar belakang calon Presiden dan rekam jejaknya, menganalisa visi, misi dan programnya yang tentunya
melihat apakah sudah memenuhi kepentingan perempuan atau tidak...” ujar Wahidah Rustam yang juga merupakan Ketua
Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan. “...Penting melihat sejauhmana kepentingan, kebutuhan dan
keprihatinan perempuan dapat terakomodir dalam program Kandidat Presiden...” Lanjutnya.Saatnya perempuan menjadi
pemilih cerdas, memilih atas kepentingan perempuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil gender dan berpihak pada
kepentingan perempuan.
Kontak Person: Hasmia : (hasmia@solidaritasperempuan.org, hp : 0813 8003 8949)
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Tuntutan Politik Dalam Perwujudan 13 Agenda Kepentingan Perempuan
Pada Program Kerja Presiden Terpilih

Solidaritas Perempuan bersama 150 perempuan komunitas dari 13 wilayah di Indonesia, yaitu Aceh, Palembang,
Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Sumbawa, Makassar, Kendari, Palu dan Poso telah
berkonsolidasi dan mengkritisi visi misi dan program kandidat capres & cawapres 2014 serta merumuskan agenda
kepentingan perempuan yang penting diakomodir dalam program pemerintahan ke depannya, dengan memastikan
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.
Kepentingan perempuan yang dirumuskan perempuan komunitas, berdasarkan fakta atas berbagai masalah
strategis perempuan akibat paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi
asing yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan praktik pembangunan di Indonesia, merampas hak perempuan
atas sumber-sumber kehidupannya dan semakin memiskinkan perempuan. Diperkuat dengan pengabaian hak-hak
perempuan oleh Negara akibat budaya patriarki yang melahirkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan
perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dan peminggiran
akses dan kontrol perempuan atas pengambilan keputusan di segala ranah yang berdampak pada kehidupannya.
Visi Misi dan Program kedua kandidat Capres dan cawapres berkomitmen memajukan amanat konstitusi,
terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memajukan Pasal 33 Konstitusi Negara dalam pengelolaan
perekonomian nasional, kami menilai bahwa visi misi dan program yang diusung kedua pasangan capres dan cawapres
belum menempatkan perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama atau menyebutkan secara eksplisit
perempuan sebagai pelaku dalam setiap ranah dan tahapan pembangunan bangsa dan Negara. Fakta bahwa eksistensi
perempuan seringkali dihilangkan dan suaranya dianggap dapat diwakilkan oleh ayah/suami/saudara laki-laki mereka,
mengakibatkan perempuan tidak dilihat sebagai pemangku kepentingan utama. Hal ini dilihat dari tidak adanya
program konkret dalam hal:
1. Jaminan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di segala ranah dan aspek.
2. Jaminan akses dan kontrol atas sumber-sumber kehidupannya, terutama tanah, air dan sumber daya alam,
termasuk kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber-sumber pangan
3. Jaminan hak atas otonomi tubuh perempuan dan penghapusan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok
minoritas.
4. Upaya penguatan, peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan peran aktif perempuan dengan kesetaraan yang
substantif disegala ranah dan aspek.
5. Perlindungan perempuan dari dampak pengrusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri yang mengancam
kesehatan reproduksi perempuan dan/atau menguatkan ketidakadilan gender.
6. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan perempuan.
7. Perlindungan dan jaminan hak atas rasa aman bagi perempuan dari berbagai tekanan, intimidasi, perlakuan
diskriminatif maupun serangan terhadap seksualitas perempuan, termasuk dengan melarang keterlibatan
militer dalam mengamankan proyek-proyek investasi ekonomi.
8. Pemulihan dan pemenuhan hak perempuan korban konflik bersenjata dan konflik sumber daya alam.
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9. Pemulihan dan pemenuhan hak-hak buruh migran perempuan-pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan
dan pelanggaran hak.
Dalam upaya perwujudan keadilan gender dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
perempuan, dirumuskan 13 AGENDA KEPENTINGAN PEREMPUAN, yaitu
1. Pemenuhan akses dan kontrol perempuan atas sistem pengelolaan pangan,
2. Pemenuhan akses dan kontrol perempuan atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam
3. Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan kehidupan perempuan
4. Jaminan pelayanan kesehatan yang sensitif dan responsif gender, terutama kesehatan reproduksi perempuan
5. Pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi kelompok marginal
6. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan perlindungan hak pekerja, terutama buruh migran perempuan-pekerja
rumah tangga, termasuk pemulihan pekerja migran perempuan.
7. Pemenuhan hak atas air, terutama air bersih bagi perempuan marginal,
8. Jaminan keberagaman, hak atas otonomi tubuh perempuan dan perlindungan kelompok minoritas, termasuk
penghapusan kebijakan diskriminatif bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
9. Penyelesaian konflik serta pemulihan dan pemenuhan hak korban konflik, baik konflik bersenjata
10. Penyelesaian konflik, pemulihan dan pemenuhan hak perempuan korban pengambilalihan sumber daya alam.
11. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak pada kepentingan bisnis skala besar
12. Partisipasi serta akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di segala ranah.
13. Pemenuhan hak atas rasa aman bagi perempuan dalam mengakses sumber-sumber kehidupannya.
Solidaritas Perempuan merekomendasi 13 agenda kepentingan perempuan untuk diakomodir dalam program
pemerintah selanjutnya oleh presiden terpilih, dengan mengintegrasikan pendekatan inklusif, sensitif dan responsif
gender untuk mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan yang substantif bagi perempuan dalam setiap ranah dan
tahapan pembangunan bangsa dan Negara.
Jakarta, 25 Juni 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh
Solidaritas Perempuan Palembang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Solidaritas Perempuan Mataram
Solidaritas Perempuan Sumbawa
Solidaritas Perempuan Kendari
Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar
Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso
Solidaritas Perempuan Palu
Perempuan Komunitas Jawa Timur
Perempuan Komunitas Lampung

125

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

Perempuan Menyerukan: Kawal Proses Demokrasi Damai
Rakyat Indonesia, perempuan dan laki-laki, telah menggunakan hak politiknya melalui pemilihan presiden
langsung oleh rakyat. Rakyat secara aktif telah berpartisipasi menyuarakan kepentingannya dalam berbagai bentuk
termasuk aktif mengawal setiap keputusan yang dihasilkan pada proses demokrasi. Keterlibatan aktif rakyat dalam
mengawal proses Pemilu adalah upaya mewujudkan Pemilu bersih dan damai. Tidak hanya mengawal perhitungan suara
termasuk melalui perhitungan cepat (quick count), rakyat juga secara aktif memainkan opini publik melalui berbagai
media.Sayangnya, banyak pihak yang mengaburkan fakta dengan memunculkan opini-opini yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Bahkan media pun berubah fungsi menjadi alat kampanye salah satu kandidat, sehingga tidak
lagi menjadi media yang independen. Di satu sisi, keterbatasan informasi pada kelompok marjinal, terutama perempuan
menempatkan mereka dalam situasi rentan akan penggiringan opini dan terjebak dalam pertarungan dua kepentingan.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu hendaknya menjadi pihak yang menjaga netralitas dan independensi
terhadap proses Pemilu, sehingga tidak terpengaruh pada upaya penggiringan opini publik dan klaim kemenangan
kedua pihak. KPU adalah satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh Negara untuk mengeluarkan hasil resmi dari
penghitungan suara pemilihan presiden.Sehingga netralitas dan independensi KPU menjadi penting untuk dijaga dan
terus dikawal. Terlebih, muncul upaya-upaya intimidasi melalui pengerahan massa, tuntutan Pemlu ulang, dan ancaman
delegitimasi terhadap hasil keputusan KPU.Netralitas dan independensi hendaknya juga dijaga oleh presiden yang saat
ini masih menjabat.Kewajiban negaralah untuk melindungi masyarakat dari kesimpangsiuran informasi dan opini publik
yang mengarah pada provokasi.
Tidak hanya itu, Negara juga berkewajiban menjaga proses demokrasi berjalan damai hingga putusan dan
penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rasa aman adalah Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia yang
harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara beserta perangkatnya, termasuk aparat keamanan.Pemenuhan hak atas rasa
aman tersebut tidak boleh diwujudkan dengan bentuk kekerasan.Di tengah pertarungan kepentingan yang terjadi,
Solidaritas Perempuan memandang penting bagi seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk
memilah dan selektif dalam menyerap informasi. Hal ini merupakan bagian dari pengawalan terhadap proses
demokrasi.Proses Pemilu 2014 juga menjadi ruang bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingannya dan turut
mengawal proses demokrasi. Melalui konsolidasi, pendidikan politik, analisis terhadap visi misi dan program kerja
capres, dan membuka akses perempuan terhadap informasi menjadikan perempuan kritis dalam menggunakan hak
pilihnya, termasuk mengawal keseluruhan proses Pemilu.
Solidaritas Perempuan sebagai bagian dari gerakan perempuan dan gerakan sosial turut memastikan
keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi termasuk mengawal hasil keputusan pemilu 2014. SP juga
memastikan dan mengingatkan KPU untuk menjalankan mandatnya sebagai lembaga pemilu yang independen dan
kredibel. SP juga memastikan agar KPU berani menyampaikan hasil pemilihan langsung yang sebenar-benarnya, serta
bebas dari upaya-upaya mengaburkan mandat rakyat yang telah dituangkan melalui proses pemilihan suara langsung.
Menyikapi situasi-situasi politik yang telah disampaikan di atas, maka Solidaritas Perempuan:
1. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjaga netralitasnya dengan tidak mengeluarkan
pernyataan-pernyataan yang turut menggiring opini publik. Presiden selaku kepala pemerintahan juga
bertanggung jawab untuk menjamin proses demokrasi berjalan damai
2. Menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga netralitas, independensi, dengan mengeluarkan
informasi dan hasil keputusan pemilihan presiden yang sebenar-benarnya, dan tidak terpengaruh oleh upaya
delegitimasi hasil keputusan KPU
3. Menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menjamin rasan aman seluruh rakyat Indonesia dalam
menyikapi hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden, menindak tegas para pihak yang melakukan provokasi yang
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akan berdampak pada tindak kekerasan dan konflik di masyarakat tanpa melakukan bentuk kekerasan lainnya,
dan memastikan tidak terjadinya intimidasi terhadap KPU sebagai lembaga yang mengeluarkan hasi keputusan
Pemilu.
4. Menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi atas berbagai isu dan opini yang
berpotensi memicu munculnya kekerasan yang mengarah pada konflik horizontal.
5. Mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk turut berpartisipasi mengawal proses pemilu damai hingga
keputusan dan penetapan hasil Pemilu.
Jakarta, 21 Juli 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person: NisaaYura (081380709637)

127

Siaran Pers Solidaritas Perempuan

Jakarta, 3 September 2014

Disidangkan Kembali, Akankah Eva Bande Mendapatkan Keadilan?
Jakarta, 3 September 2014. Pemerintahan Jokowi harus berani mengambil langkah progresif membebaskan
tahanan dan terpidana korban kriminalisasi dalam kasus-kasus konflik agraria.Faktanya, kriminalisasi aktivis dan petani
yang memperjuangkan hak atas sumber-sumber agraria dari penguasaan lahan untuk kepentingan bisnis terus
memakan korban. Salah satunya adalah Eva Susanti Bande, aktivis Perempuan Pembela HAM yang selama ini
memperjuangkan hak-hak petani Banggai, Sulawesi Tengah harus menjalani hukuman penjara selama 4 tahun di LAPAS
Luwuk atas tuduhan tindak pidana yang tidak dilakukannya.
Eva dituduh melakukan tindak pidana Bersama-sama secara lisan atau dengan tulisan didepan umum menghasut
untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.Pasal 160 KUHP oleh banyak kalangan dianggap sebagai pasal karet yang lentur dan mudah ditafsirkan menurut
selera penguasa, sehingga dapat mengancam hak-hak konstitusional setiap warga Negara, terutama kebebasan
berbicara, berpendapat, berkumpul dan berserikat.Pasal ini juga telah beberapa kali diajukan pembatalannya melalui
Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang mengandung
HAM. Eva dipidana dengan tuduhan menghasut petani Bangai untuk melakukan pengrusakan terhadap properti
perusahaan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan petani melawan perampasan lahan oleh perusahaan. Sementara,
kasus tindak pidana perkebunan yang dilakukan Murad Husein, pemilik dari PT Kurnia Luwuk Sejati yang selama ini
berkonflik dengan petani Banggai, dibiarkan berlarut-larut sejak tahun 2009. Setelah 3 tahun berjalan, Kapolres Banggai
secara tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Murad Husein pada tahun 2012 dengan
alasan kurang bukti.
Apa yang dialami Eva disinyalir merupakan upaya pelemahan gerakan perlawanan atas perampasan lahan yang
terus dialami petani Indonesia. Bersama Eva juga dikriminalisasi 23 petani Banggai yang telah berkonflik dengan
perusahan kelapa sawit sejak awal tahun 90-an. “Saya menyakini bahwa Negara ini hanya sebagai arena unutk perebutan
kuasa. Inilah yang kemudian berdampak pada pemenjaraan yang dilakukan aparatus Negara.Jadi pemenjaraan terhadap
saya dan teman petani mnurut saya tadi soal buruknya apparatus Negara dalam menjalankan posisinya dan perannya”,
tegas Eva Bande. Selama Eva menjalani proses hukum mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga banding dan kasasi
sejak 2010, gerakan Eva untuk memperjuangkan hak-hak petani jelas terhambat dan kehidupannya menjadi tidak
produktif. “Aku masih kuat dan mampu bertahan hingga nyali terakhir. Bila nyali terakhirpun masih harus diuji, aku siap
hadapi.”, Ungkap Eva Bande dari dalam penjara.
Saat ini Eva tengah mengajukan proses peninjauan kembali atas kasusnya yang akan mulai disidangkan besok
hari Kamis, 4 September 2014 di Pengadilan Negeri Luwuk, sebelum hasil pemeriksaannya dilimpahkan ke Mahkamah
Agung untuk diputuskan. “Dalam menjalankan reformasi hukum dan mewujudkan keadilan, penting bagi hakim yang
memeriksa dan memutus kasus ini dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata dan fakta sosial yang dihadapi oleh
para petani di dataran Toili dan melatarbelakangi kasus ini”, Ungkap Ruwaida, Ketua Solidaritas Perempuan Palu. “Hakim
juga harus jeli melihat bahwa apa yang menjadi ekses dari peristiwa di masyarakat akibat aktivitas dan perilaku perusahaan
berada di luar tanggung jawab Eva”, Lanjutnya.
Terlepas dari upaya hukum yang dilakukan Eva melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, menjadi
keharusan bagi Pemerintah ke depan untuk menghentikan segala tindakan dan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan
dan pembelaan hak yang dilakukan aktivis dan petani. “Pemerintah ke depan harus menjadikan pembebasan tahanan dan
terpidana dalam kasus-kasus konflik agraria sebagai agenda prioritas. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Jokowi-Jusuf
Kalla yang tertuang dalam Visi, Misi dan program kerja untuk menjalankan reforma agraria yang adil dan menegakkan
hukum dengan berbasis pada konstitusi Negara, yang berorientasi pada perlindungan HAM, tanpa keberpihakan terhadap
kepentingan bisnis”, tegas Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Kontak Person: Aliza (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Seruan Solidaritas Perempuan
Memperingati Hari Agraria Nasional 24 September

Pemerintahan Baru:
Laksanakan Reforma Agraria Berkeadilan Gender untuk Kedaulatan Pangan
Setelah 54 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, agenda Reforma Agraria yang menjadi mandatnya
masih belum juga terwujud.Persoalan tanah bagi petani sebagai bagian dari reforma agraria pun masih menjadi
masalah. Sampai saat ini, petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,3 ha tanah untuk digarap. Hal ini disebabkan
pesatnya laju alih fungsi lahan pertanian, diantaranya menjadi perkebunan skala besar dan pertambangan.Hal ini
diperkuat dengan hadirnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang
mendorong investasi dan penguasaan lahan skala besar. Demi kebutuhan akan lahan yang besar, maka digunakan caracara yang sangat menindas, yaitu dengan merebut paksa lahan-lahan petani. Seperti yang dialami petani Toili,
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam konflik agrarian antara petani dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT
Berkat Hutan Pusaka (BHP). Perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan militer berujung
pada kriminalisasi 23 petani dan seorang perempuan pejuang agraria, Eva Bande, dalam aksi demonstrasi masyarakat
terhadap perusahaan pada Mei 2010 lalu. Kasus ini hanya satu dari sekian kasus konflik agraria di negeri ini, dimana lahan
petani dirampas perusahaan dan negara yang seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya justru melindungi
kepentingan perusahaan.
Tanah sebagai salah satu sumber produksi pangan yang vital harus dijamin akses dan kontrolnya bagi produsen
pangan skala kecil.Meskipun saat ini Jokowi-JK telah berkomitmen untuk redistribusi tanah hingga mencapai 9 juta ha
bagi petani, namun hal itu tidak serta merta menjadi solusi atas persoalan tersebut, utamanya bagi perempuan
petani.Budaya masyarakat yang patriarkhi masih menghalangi akses dan kontrol perempuan atas tanah. Tanpa adanya
tindakan khusus sementara (affirmative action) baik berupa kebijakan maupun program yang menjamin akses dan
kontrol perempuan atas tanah, maka perempuan akan terus mengalami pemiskinan, ketidakadilan hingga terpinggirkan
dari sistem pengelolaan pangan. Padahal selama ini, dalam sistem pertanian tradisional di Indonesia, perempuan
memiliki peran yang sangat signifikan.Pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi kunci pertanian tradisional
yang menjaga lingkungan, berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan lokal.
Untuk itu, dalam memperingati Hari Tani Nasional, Solidaritas Perempuan menyerukan kepada Presiden dan
Wakil Presiden yang baru terpilih untuk:
1. Mewujudkan komitmennya menjalankan agenda reforma agraria sejati yang berkeadilan gender untuk
mengembalikan kedaulatan pangan sebagai agenda prioritas pemerintahan yang akan dibentuk;
2. Membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan Menuntaskan kasus konflik agraria antara masyarakat
dengan penguasa/pengusaha dengan mengedepankan kedaulatan dan kepentingan rakyat menjadi
pertimbangan utama, dengan pendekatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender;
3. Menghentikan segala bentuk keterlibatan militer dan/atau pendekatan militerisme di wilayah konflik agraria.
4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan memberikan perlindungan terhadap pembela HAM termasuk
pejuang agraria yang mempertahankan tanah dan sumber kehidupan lainnya;
5. Membebaskan tahanan maupun terpidana politik agraria yang telah dikriminalisasi akibat memperjuangkan hakhaknya dan hak-hak komunitasnya, termasuk Eva Bande.
Jakarta, 24 September 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person: Arieska(arieska@solidaritasperempuan.org)
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Sahkan Qanun Jinayat, DPRA Abaikan Suara Rakyat
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA) mengesahkan Qanun Jinayat pada 27 September 2014
dinihari, adalah sebuah keputusan gegabah dengan pengabaian hak politik rakyat khususnya kelompok rentan yang
berada di Aceh. Tidak dibukanya ruang partisipasi kepada masyarakat, termasuk kepada kelompok rentan dan analisis
yang mendalam terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dengan hadirnya qanun tersebut di tengah-tengah
masyarakat menjadi poin penting penghargaan terhadap hak sipil dan politik setiap orang.Selain itu juga, setidaknya
dalam sebuah kebijakan daerah maupun nasional tetap harus memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia dan keadilan kepada seluruh masyarakat.
Proses pembahasan Qanun Jinayat yang terjadi sejak 2010, dinilai oleh sebagian masyarakat maupun organisasi
yang bekerja dalam isu hak asasi manusia tidak mengedepankan prinsip dan nilai yang mencerminkan demokratisasi
tanpa pelibatan kelompok masyarakat minoritas/marginal yang akan banyak merasakan dampak dari sebuah kebijakan,
bahkan suara masyarakat yang mengkritik baik pada sisi proses maupun substansi yang diskriminatif terhadap
perempuan dan kelompok minoritas lainnya tidak didengarkan bahkan diabaikan oleh pemerintah Aceh terutama oleh
legislatif, meskipun Gubernur sebagai eksekutif telah menyampaikan pandangannya agar penundaan pengesahan
qanun jinayat di Aceh. Pro-kontra yang berkembang di masyarakat tidak menjadi pertimbangan penting DPRA, bahkan
yang terlihat adalah tudingan kepada kelompok yang kontra di anggap sebagai kelompok yang anti syariah.
Ada 9 pasal dari 11 pasal yang dalam Qanun jinayat yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas yaitu
perempuan dan anak.Pasal-pasal tersebut banyak mengatur tentang relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada
ranah privat/domestic yang berimplikasi pada pemahaman individu yang dominan baik di rumah tangga maupun publik,
untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Potensi terhadap kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan dan kelompok minoritas mulai terlihat pada Qanun
ini, salah satunya terlihat dengan pasal 1 angka 30 yang tidak mengakui perkosaan didalam perkawinan merupakan
bagian dari kekerasan dalam rumah tangga.
Padahal Indonesia telah memiliki UU PKDRT (UU Nomer 23 Tahun 2004) dengan jelas menyebutkan bahwa
perkosaan dalam rumah tangga merupakan bagian kekerasan dalam rumah tangga dan juga dianggap sebagai sebuah
tindak pidana. Selain itu Indonesia memiliki UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), substansi qanun jinayat tersebut jelas terlihat adalah
tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif juga dapat terjadi kepada kelompok minoritas
lainnya termasuk masyarakat non muslim yang berada di Aceh. Jika demikian, hukum yang dibuat tidak dapat dikatakan
ditujukan untuk membangun ketertiban dan keadilan social bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh. Tetapi
justru akan menimbulkan berbagai reaksi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dan kekerasan
yang bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
Kebijakan ini juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia UUD 1945 dan UU yang berlaku,
dimana partisipasi, penghargaan terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi falsafah negara, pengakuan dan
perlindungan hak asasi sebagai warga negara akan terancam dengan adanya ditetapkannya Qanun Jinayat ini.
Pandangan Gubernur Aceh untuk tidak menandatangani qanun ini dan meminta kepada DPRA meninjau kembali
substansi harus mendapatkan apresiasi, sebagai bentuk untuk penegakan hukum yang adil tidak diskriminatif. Selain itu
juga Mendagri sebagai institusi Negara dapat lebih dalam melihat dampak sosial yang akan terjadi dengan adanya qanun
jinayat ini terhadap kelompok perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
Atas ancaman dan situasi tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak :
1. Mendukung Gubernur Aceh untuk tidak menandatangani Qanun Jinayah di Aceh.
2. Mendagri untuk segera mengambil langkah-langkah tegas atas Pengesahan Qanun Jinayat bertentangan
terhadap konstitusi negara dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
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3. Mendagri harus mengkaji ulang proses pengesahaan Qanun Jinayat yang tidak partisipatif dan tidak melibatkan
berbagai element pemangku kepentingan, termasuk kelompok perempuan dan kelompok minoritas lainnya
yang dapat memicu tindakan-tindakan melanggar hukum dan HAM.
4. Mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melakukan kajian terhadap beberapa kebijakan yang
menggunakan keyakinan kelompok mayoritas di berbagai wilayah di Indonesia.
Jakarta, 7 Oktober 2014
Wahidah Rustam
Ketua badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Kontak Person:
Donna Swita (Telp: 081317710690, donna@solidaritasperempuan.org)
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Perempuan Melawan Penghilangan Hak Politiknya

Solidaritas Perempuan mencatat bahwa Jum'at (26/9) dini hari telah menjadi momentum dihilangkannya hak
politik rakyat, perempuan dan laki-laki. Pengesahan RUU Pilkada saat ini merupakan ancaman serius bagi proses
demokrasi di Indonesia, pasalnya UU Pilkada mengatur pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD sesuai
dengan tingkatan masing-masing.UU Pilkada 2014 ini menjadi bukti nyata atas kemunduran proses demokrasi di
Indonesia. Pemilihan tidak langsung merupakan bentuk pembatasan terhadap hak politik rakyat Indonesia, perempuan
dan laki-laki.Rakyat semakin dibatasi untuk mengenal dan menentukan pimpinan yang diyakini dapat membawa
kepentingan rakyat.Dengan pengesahan UU Pilkada tersebut, DPR telah menghilangkan ruang dan hak politik
perempuan untuk akses langsung terhadap pengambilan keputusan.Hak yang seharusnya dipenuhi, dilindungi dan
diperkuat justru dikurangi.Akses perempuan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, yang selama ini sangat
terbatas, justru dihilangkan.Hal ini merupakan langkah konspiratif yang diambil oleh segelintir elit politik untuk
kepentingan partainya dan mengesampingkan kepentingan rakyat.
Sebelumnya sekelompok elit politik berhasil mengubah UU tentang MPR, DPD dan DPRD yang mengarah pada
penguasaan di parlemen.Perubahan UU tersebut juga telah menghilangkan hak politik perempuan dengan menghapus
seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan, salah satunya adalah penghapusan kuota 30%
keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.Meski MK telah membatalkan hal tersebut, namun upaya tersebut
memperlihatkan perspektif anggota DPR yang tidak sensitif dan responsif gender.
Upaya anggota dewan atas penghilangan hak politik perempuan sangat terlihat dalam 2 (dua) kebijakan yang
baru disahkan.Hak perempuan dalam memilih dan menentukan langsung pemimpin daerahnya telah hilang.
Perempuan semakin dibatasi dan tidak dapat mengekspresikan dirinya dalam menentukan proses demokrasi. Dorongan
atas pelibatan perempuan dalam proses demokrasi akan terancam dengan kebijakan ini. Perempuan semakin tidak
punya ruang untuk menyampaikan pandangan dan menentukan pemimpin daerah atas keputusan politiknya.
Padahal sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, pendidikan politik dan pemberdayaan
perempuan semakin menguat. Perempuan berproses dalam memahami hak-haknya sebagai warga Negara,
menyuarakan kepentingannya dan mulai mengkritisi visi, misi, hingga program-program yang dikampanyekan oleh
calon-calon pemimpinnya. Upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, adalah langkah meminggirkan
perempuan dalam hak politiknya.Persoalan politik kembali menjadi monopoli partai politik dan anggota DPRD saja yang
tak jauh-jauh dari politik transaksional.Ditambah lagi dengan masih minimnya perwakilan rakyat yang memiliki
perspektif, memahami dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
Tak hanya itu, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung tak kurang dari 19 perempuan yang menjadi
pemimpin di daerahnya.Walikota Surabaya Tri Risma Harini. Bupati Kebumen Rustriningsih yang kemudian menjadi
Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah diantara pemimpin perempuan yang berhasil memimpin daerahnya.Walaupun
faktanya, perempuan harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif.Tak hanya soal latar
belakang pendidikan, lingkar/pengaruh keluarga, tapi juga harus berjuang melawan segala prasangka bahwa
perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin. Pemilihan kepala daerah secara langsung tentu akan
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membuka peluang bagi perempuan untuk memperlihatkan kapasitas kepemimpinannya langsung kepada rakyat
dengan membongkar paradigma patriarkhi yang masih terus berlaku.Sikap-sikap dan langkah yang dilakukan oleh
Anggota Dewan adalah cermin demokrasi yang buruk.Pemerintahan yang otoriter mulai kembali terlihat dengan sikap
tersebut, yang menjadikan posisi dan hak politik perempuan semakin terpinggirkan bahkan hilang.
Atas situasi dan fakta-fakta tersebut, maka Solidaritas Perempuan bersama ratusan pemilih perempuan di 13
wilayah di Indonesia, yaitu Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Sumbawa,
Makassar, Kendari, Palu dan Poso secara serentak menyuarakan dan menyatakan:
1. Menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tidak Langsung yang telah menghilangkan hak politik perempuan;
2. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pembatalan UU Pilkada yang telah merebut
hak konsitusional perempuan;
3. Menyerukan kepada DPR agar berhenti melakukan praktik-praktik politik transaksional dan mulai memikirkan
kepentingan rakyat;
4. Mengajak seluruh elemen rakyat, khususnya perempuan, untuk bersatu dan menyuarakan perlawanan atas
penghilangan hak politik rakyat.
Jakarta, 13 Oktober 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Komunitas Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh
Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang
Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek
Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram
Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa
Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari
Komunitas Solidaritas Perempuan AngingMammiri Makassar
Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso
Komunitas Solidaritas Perempuan Palu
Anggota Solidaritas Perempuan di Padang
Anggota Solidaritas Perempuan di Lampung
Perempuan Komunitas Jawa Timur
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Siaran Pers Solidaritas Perempuan

Jakarta, 25 November 2014

Pemerintah Indonesia Dituntut Utamakan Kepentingan Nasional
Dalam Negosiasi Perubahan Iklim COP 20 di Lima
Jakarta, 25 November 2014. Pemerintahan baru diharapkan berani bersikap progresif dalam negosiasi
internasional mengenai perubahan iklim COP 20, pada 1-12 Desember 2014 di Lima-Peru. “Kepentingan rakyat, termasuk
perempuan adalah utama dan bukan di belakang kepentingan negara industri maju. Pemerintah seharusnya
memprioritaskan program adaptasi dibandingkan mitigasi”, ungkap Puspa Dewy, Koordinator Solidaritas Perempuan
dalam pembukaan Dialog Publik bertema “Menuju Keadilan Iklim Berkeadilan Gender” yang diselenggarakan Solidaritas
Perempuan pada 24 November kemarin di Hotel Alia, Jakarta. Dialog publik yang dimoderasi oleh Khalisah Khalid dari
Walhi ini menghadirkan narasumber Doddy Sukadri-Dewan Nasional Perubahan Iklim, Novia Widyaningtyas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ciput Purwianti-Kementerian Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Risma Umar -AKSI dan Puspa Dewy-Solidaritas Perempuan, serta peserta dari kalangan pemerintah,
aktivis LSM, media, dan masyarakat.
Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisinya hingga 26% pada tahun 2020 atas usaha sendiri
atau 41% atas bantuan internasional, yang mengundang banyaknya pendanaan iklim mengalir masuk ke Indonesia,
telah membuat Indonesia terjebak dalam skema mitigasi melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan, dibandingkan adaptasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga setelah Brazil dan Congo,
menjadi salah satu negara target percontohan skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)
yang merupakan mekanisme internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan skema perdagangan karbon
atau berbasis pasar.Walaupun Novia Widyaningtyas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan
bahwa, “REDD+ bukan hanya soal dagang karbon.Perdagangan karbon hanya merupakan bagian dari co-benefit atau
keuntungan tambahan”. Namun, “Jika dilihat, program dan pendanaan iklim yang masuk ke Indonesia, 90% untuk mitigasi,
hanya sedikit untuk adaptasi, ini jelas adalah agenda kepentingan negara maju yang menjadikan negara berkembang
sebagai ladang bagi negara maju untuk bertanggung jawab atas pemanasan global” Ungkap Risma Umar dari AKSI.
Padahal Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi salah satu negara yang sangat rentan terhadap
dampak perubahan iklim, diantaranya musim kering berkepanjangan, banjir, serta berbagai peristiwa iklim ekstrim yang
mempengaruhi kesehatan dan sumber penghidupan komunitas, penurunan keanekaragaman hayati, serta
ketidakstabilan ekonomi (RAN-API 2012). Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia diharapkan lebih memprioritaskan
adaptasi dan tidak fokus pada mitigasi.Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk sensitive dan responsive
gender dalam merespon perubahan iklim ini. Hal ini karena perubahan iklim menimbulkan dampak lebih berat bagi
perempuan akibat hubungan yang erat dengan alam serta meningkatkan beban perempuan akibat adanya sistem dan
budaya patriarki yang mengkonstruksikan peran gender berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang memarjinalisasi
perempuan, terutama dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam merespon perubahan iklim pun persoalan
perempuan tidak menjadi prioritas.Ini terlihat dari minimnya pelibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam perundingan-perundingan kebijakan iklim.“KPPPA tidak menghadiri COP 20 di Lima, karena
tidak ada anggarannya”, jelas Ciput Purwianti (KPPPA).
Selama ini, respon pemerintah Indonesia dalam setiap negosiasi perubahan iklim, tidak mengedepankan upaya
mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan daya tahan masyarakat Indonesia, terutama perempuan
terhadap dampak perubahan iklim.Perwakilan Pemerintah Indonesia pada Ministers Meeting Social Precop di Venezuela
pada 6 November yang lalu menyatakan bahwa “Mitigation is the Core”.Walaupun oleh DNPI dinyatakan bahwa, “terkait
posisi kita, karena negara kita rentan maka kita ingin jadikan adaptasi sebagai top priorities, tapi mitigasi juga tak
terlupakan.Bagaimana mem-balanced antara mitigasi dan adaptasi. Soal penurunan emisi itu mitigasi, tapi kita juga ada
RAN API dan ada banyak bidang yang sangat rentan yaitu pertanian, kesehatan dan lainnya.”, ungkap Doddy Sukardi pada
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Dialog Publik tersebut ketika merespon pertanyaan terkait bagaimana posisi pemerintah Indonesia pada COP20 di Lima.
DNPI juga menyebutkan bahwa DNPI akan mengawal pengarusutamaan Gender di setiap kementerian dan Lembaga.
Menuju COP 20 di Lima, pemerintahan Jokowi-JK yang digambarkan sebagai pro terhadap kepentingan
rakyatnya dan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan negara lain yang lebih maju, sudah
seharusnya mendorong perubahan paradigma dalam proses negosiasi perubahan iklim, “Pemerintah Indonesia pada
COP 20 di Lima menuju 2015 agreement, harus berani bersikap tegas dan mendesak negara-negara industri maju untuk
mengurangi emisinya dan memberikan pendanaan iklim, capacity building serta transfer teknologi secara cuma-cuma untuk
adaptasi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengatasi kerentanannya atas dampak perubahan iklim
sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab historisnya dan menjadikannya sebagai sebuah legally binding agreement.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus lebih serius mengintegrasikan perspektif keadilan gender di dalam setiap
kebijakan dan rencana aksi perubahan iklim di Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi.”, tegas Puspa Dewy.
Kontak Person: Aliza (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Surat Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia
Menuntut Keadilan Iklim Berkeadilan Gender
Kepada YTH.
Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Tempat
Kami, masyarakat sipil Indonesia yang memperjuangkan keadilan gender, sosial dan ekologi, baik di tingkat lokal,
nasional maupun internasional menyatakan keprihatinan kami atas perkembangan situasi dan respon perubahan iklim,
baik di tingkat global maupun nasional. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak signifikan bagi kehidupan manusia
di seluruh dunia, terutama masyarakat di negara-negara berkembang yang selama ini sudah dimiskinkan dengan
berbagai aksi dan kebijakan yang merampas ruang dan sumber-sumber kehidupan mereka. Namun, dampak dari
perubahan iklim ternyata tidak netral gender, permasalahannya bisa saja sama, tapi pengalaman yang dialami
perempuan dan laki-laki berbeda. Sistem dan budaya patriarki mengkonstruksikan peran gender yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan, serta terampasnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang
membuat hilangnya peran sosial perempuan, menyebabkan kekuatan politik perempuan dalam pengambilan
keputusan menjadi semakin minim. Dampak dan solusi perubahan iklim hadir di tengah-tengah sistem relasi sosial yang
timpang, tidak adil dan mensubordinasi perempuan. Perubahan iklim kemudian semakin meningkatkan beban dan
ketidakadilan gender bagi perempuan. Sehingga, dibutuhkan upaya dan aksi nyata dalam mewujudkan keadilan gender
bagi perempuan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tingginya bencana alam
yang terjadi di Indonesia seperti banjir, tanah longsor, Kekeringan, badai adalah fakta atas kerentanan tersebut. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa selama 1982-2012 telah terjadi banjir (4,121), tanah longsor
(1,983), Badai (1,903) dan kekeringan (1,414), sebagai dampak dari fenomena perubahan iklim (BNPB, 2013).KIARA juga
mencatat, periode 2010-2014 nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut akibat dampak perubahan iklim dalam
bentuk meningkatnya cuaca ekstrem telah mencapai 856 orang. Pada tahun 2010 nelayan Hilang dan meninggal dan
hilang di laut mencapai 86, tahun 2011 naik menjadi 149, tahun 2012 meningkat menjadi 186, dan pada tahun 2013
meningkat drastis menjadi 255 orang, dan hingga Oktober 2014 telah mencapai 210 orang. Bencana-benanca iklim ini
telah memberikan dampak yang sangat berat bagi perempuan dan anak karena harus menanggung beban ekonomi
keluarga sementara negara belum secara serius memberikan perhatian terhadap keluarga korban dampak bencana
iklim.
Situasi ini jelas menunjukkan tingginya kebutuhan Indonesia untuk beradaptasi dan meningkatkan ketahanannya atas
dampak perubahan iklim, termasuk kebutuhan pendanaannya. Estimasi kebutuhan pendanaan untuk adaptasi
perubahan iklim di Indonesia dalam RAN-API, mencapai hingga Rp. 840 triliun, jauh lebih tinggi daripada kegiatan
mitigasi yang tertuang dalam RAN GRK, yang mencapai Rp. 225 triliun (Bappenas, 2013). Namun, prinsip dan pendekatan
yang inklusif, sensitif dan responsif gender belum terintegrasi di dalam rencana aksi perubahan iklim yang dibuat oleh
Pemerintah dan upaya pengarusutamaan gender juga belum maksimal dilakukan.
Di tengah kebutuhan yang tinggi untuk upaya adaptasi, Indonesia justru menyatakan komitmennya
mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020 dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional.
Komitmen ini diterjemahkan dengan pengembangan kebijakan dan proyek percontohan untuk pengurangan emisi
dengan mekanisme REDD+, yang dikembangkan untuk masuk ke dalam skema perdagangan karbon internasional atau
menggunakan mekanisme pasar. Beberapa pengalaman menunjukkan kegagalan proyek percontohan REDD di
Indonesia yang berdampak pada pembatasan akses dan kontrol masyarakat di sekitar hutan dan memunculkan konflik di
masyarakat akibat mekanisme yang tidak transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut telah mengundang berbagai pendanaan iklim untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun 2011,
komitmen pendanaan iklim ke Indonesia mencapai USD 4,4 milyar, berbentuk utang, hibah, campuran utang dan hibah,
serta bantuan teknis, bersumber dari negara industri, lembaga keuangan internasional dan swasta, yang ditujukan untuk
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aktifitas mitigasi perubahan iklim (Overseas Development Institute, 2011). Sedangkan, sumber pendanaan untuk
adaptasi perubahan iklim masih mengandalkan dana APBN (Bappenas, 2013), namun upaya Pemerintah dalam
merespon dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat atas perubahan iklim tidak
diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam merespon perubahan iklim dalam arena perundingan
internasional. Selain itu, walaupun kebutuhan saat ini, negara berkembang juga harus berkontribusi dalam melakukan
upaya mitigasi untuk memenuhi ambang batas emisi global, namun tidak kemudian harus diterjemahkan dengan skema
dan mekanisme yang mendukung agenda kepentingan negara industri maju yang ingin mengalihkan beban tanggung
jawab pengurangan emisi ke negara berkembang. Upaya mitigasi yang dilakukan seharusnya tidak semakin
menghilangkan akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya alamnya, tidak menimbulkan konflik baru dan
melanggar HAM, serta tidak menciptakan utang baru bagi negara.
Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah mengakui dan menyepakati bahwa negara maju
bertanggung jawab secara historis atas situasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Akibat pembangunan dan
perkembangan industrinya, negara maju telah mendapatkan peningkatan signifikan dalam peradaban, perkembangan
teknologi, dan kekuatan ekonomi, dan oleh karenanya berkewajiban untuk memperbaiki dampak dari aktivitas mereka
selama beratus-ratus tahun melakukan eksploitasi sumber daya alam dan pengrusakan lingkungan, termasuk di negara
berkembang, telah mengakibatkan peningkatan gas emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global dan
perubahan iklim. Oleh karena itu, tanggung jawab atas situasi ini, haruslah berbeda antara negara maju dengan negara
berkembang.Negara maju harus memiliki langkah dan aksi yang tegas dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui
upaya domestik, menyediakan pendanaan, melakukan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara
berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.Walaupun berbagai komitmen telah dikeluarkan oleh negara-negara
industri maju, salah satunya yang dituangkan dalam Kyoto Protocol, yang seharusnya mengikat. Namun dalam
perkembangannya, masih terdapat gap yang sangat besar antara komitmen, target dan realita yang terjadi hingga kini.
Komitmen pendanaan USD 9,3 milyar yang dinyatakan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dana Iklim Hijau (GCF) yang
merupakan pendanaan iklim global pada November 2014 ini di Berlin pun masih jauh dari kemampuan negara industri
dari target USD 100 milyar per tahun hingga 2020.
COP 20 di Lima-Peru pada Desember 2014 ini, menjadi titik yang krusial bagi negara berkembang, karena akan
membahas mengenai perjanjian yang akan disepakati pada COP 21 di Paris tahun 2015 nanti yang akan menentukan
komitmen dan langkah pasca tahun 2020. Adalah penting untuk memastikan agar kesepakatan mengikat yang akan
terjadi tidak hanya focus pada upaya mitigasi dan konstribusi ditentukan oleh masing-masing negara (Intended
nationally determined contribution), yang mana akan menghilangkan kewajiban bagi negara maju untuk upaya mitigasi
sesuai target dan ambang batas emisi mereka, serta kewajiban untuk adaptasi, pendanaan, pengembangan kapasitas
dan transfer teknologi bagi negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia harus turut
memastikan kepentingan nasional Indonesia terakomodir di dalam perundingan internasional tersebut. Namun, tidak
ada konsultasi publik yang partisipatif maupun keterbukaan informasi terkait agenda pemerintah Indonesia pada COP
20 tersebut yang menjangkau semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak dari kebijakan iklim di
Indonesia.
Pada Sembilan Agenda Prioritas Jokowi-Kalla yang disebut NAWA CITA, menyatakan bahwa Pemerintahan ke
depan antara lain akan mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi
dan membangun kerja sama Internasional serta akan meningkatkan peran global, dengan memberi prioritas pada
permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, salah satunya
dilakukan dengan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan sebagai bagian dari perjuangan membangun kerjasama
internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan.
Untuk itu, Kami, masyarakat sipil Indonesia, demi keadilan iklim berkeadilan gender, menuntut Presiden Republik
Indonesia untuk:
1. Menginformasikan secara pro aktif kepada publik Indonesia mengenai agenda Pemerintah Indonesia pada COP
20 di Lima
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2. Mengawal secara aktif Tim Negosiator Indonesia pada COP 20 agar benar-benar mewakili kepentingan Rakyat
Indonesia, dan bukan mengikuti agenda kepentingan negara Industri maupun kepentingan pasar global
3. Memastikan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi Indonesia dengan mendesakkan dan
mengutamakan kepentingan nasional dan negara berkembang lainnya di dalam perundingan-perundingan
internasional terkait perubahan iklim yang berorientasi pada kepentingan rakyat Selatan, antara lain dengan
mendesakkan seluruh elemen adaptasi, mitigasi, pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi
sebagai bagian dari kesepakatan yang mengikat (legally binding agreement)
4. Menuntut negara-negara industri untuk mengurangi emisi mereka melalui upaya domestik dan berhenti
melakukan upaya lepas dari tanggung jawab membayar utang iklim dengan memberikan pengembangan
kapasitas dan transfer teknologi tanpa hambatan hak kekayaan intelektual serta pendanaan iklim tanpa syarat,
namun tunduk pada prinsip dan standar HAM Internasional, dan tidak menciptakan utang baru bagi negara
berkembang, terutama untuk adaptasi dalam upaya meningkatkan kemampuan dan daya tahan dalam
menghadapi perubahan iklim
5. Mengubah paradigma pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis
investasi asing serta investasi dalam negeri yang berwatak eksploitatif menuju pembangunan berkelanjutan
yang adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia dan bukan kepentingan sekelompok elit dan bisnis
skala besar, antara lain dengan menghentikan perluasan pertambangan energi fosil dan mengkaji ulang izin-izin
perusahaan perkebunan, hutan produksi dan tambang skala besar yang melakukan pengrusakan lingkungan,
menyebabkan konflik agraria dan pelanggaran HAM.
6. Memastikan dan merevisi kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dan penanganan krisis iklim agar sejalan
dengan pemenuhan hak dasar atas sumber-sumber agraria serta lilngkungan hidup yang sehat, sebagaimana
dimandatkan oleh konstitusi, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan UU PLH, sehingga jaminan hak
dan perlindungan sumber daya agraria yang sejalan dengan penegakan HAM adalah hal yang pokok, bukan
semata-semata untuk kepentingan investasi atau bisnis; serta memberikan perlindungan thdp wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim
7. Menolak dan menghentikan segala bentuk solusi perubahan iklim yang mengkomodifikasi sumber daya alam,
berbasis pasar dan mengancam akses dan kontrol masyarakat, perempuan dan laki-laki, atas sumber daya alam
dan lingkungan serta membahayakan kehidupan komunitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya
alam, termasuk proyek geothermal, energi terbarukan yang rakus lahan dan air, dan program pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan yang dikembangkan dan diimplementasikan di Indonesia
8. Melakukan tindakan nyata dalam pembuatan kebijakan yang terintegrasi dalam RPJPN-RPJMN, RPJPD-RPJMD
dan penganggaran negara APBN dan APBD yang lebih berorientasi kepada upaya adaptasi perubahan iklim
terutaman terhadap kelompok rentan seperti Nelayan, petani, perempuan, ibu dan anak.
9. Melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan gender dalam upaya menangani dan mengatasi
perubahan iklim, antara lain dengan menetapkan kebijakan, rencana aksi dan kerangka pengaman
gender/gender safeguard yang berlandaskan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender dalam memastikan
akses dan kontrol perempuan atas sumber daya alam dan lingkungan, serta memperkuat inisiatif berbasis
kearifan lokal dan pengetahuan tradisional perempuan dalam pengelolaannya, serta memastikan akses
perempuan atas informasi dan partisipasi penuh perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan
mengenai kebijakan, rencana aksi, program serta proyek pembangunan dan perubahan iklim.
Jakarta, 5 Desember 2014
Hormat kami,
Yang bertanda tangan,
1. Wahidah Rustam, Solidaritas Perempuan
2. Risma Umar, AKSI-for Gender, Social and Ecological Justice (AKSI!),
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3. Muhammad Reza, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA),
4. Jefri Saragih, Sawit Watch,
5. Mida Saragih, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI),
6. Y.L. Franky,Yayasan PUSAKA
7. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU)
8. Abdul Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
9. Rio Ismail, The Ecological Justice
10. Iwan Nurdin, Konsorsium Pembaharuan Agraria
11. Abetnego Tarigan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
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Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan
Memperingati Hari Buruh Migran Internasional 2014

Tagih Janji Pemerintahan Baru:
Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Sekarang Juga !!
Melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran adalah visi misi
Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada kampanye Pemilu 2014. Visi misi tersebut sudah seharusnya menjadi semangat
dalam memastikan perlindungan hak-hak buruh migran di Indonesia.Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat langkah
konkret untuk merealisasikan janji-janji tersebut.Peringatan Hari Migran Internasional Sedunia tahun 2014 adalah
kesempatan bagi buruh migran perempuan dan keluarganya untuk kembali menyuarakan dan mempertegas komitmen
Presiden Joko Widodo atas perlindungan hak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya.
Desakan tersebut tidak terlepas atas situasi Buruh Migran Indonesia terutama Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah
Tangga yang masih mengalami kekerasan dan pelanggaran hak.
Sepanjang tahun 2011 Kementerian Luar Negeri mencatat adanya 38.880 kasus.Sementara, pada 2013
pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI mencapai 4.432 pengaduan.Kasus-kasus yang diterima terdiri dari berbagai
jenis kasus, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan oleh majikan, meninggal dunia, trafficking, bahkan ancaman hukuman
mati bagi Buruh Migran Indonesia.Kementerian Luar Negeri mencatat, sepanjang 2011-2014 terdapat lebih dari 400
kasus ancaman Hukuman mati yang dialami oleh Buruh Migran di berbagai Negara tujuan. Sebanyak 46 Buruh Migran
telah berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, namun demikian pada tahun yang sama juga muncul 47 kasus
baru.
Data tersebut menunjukan bahwa upaya yang dilakukan tidak strategis dalam penghapusan atau setidaknya
mengurangi secara signifikan kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh Buruh Migran.Persoalan kekerasan dan
pelanggaran hak yang dialami Buruh Migran telah terjadi secara tersistematis. Ini tidak terlepas dari sistem migrasi di
Indonesia yang masih menempatkan Buruh Migran pada posisi rentan terhadap kekerasan, terutama bagi Buruh Migran
Perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Situasi kerja yang tidak layak serta kondisi kerja yang tertutup
mengakibatkan PRT Migran rentan mengalami kekerasan berlapis, terkait berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran
hak ketenagakerjaan.
Kerentanan ini akan semakin menguat dengan tidak adanya kebijakan yang secara komprehensif menjamin
perlindungan hak buruh migran perempuan dan keluarganya. Walaupun pemerintah Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Migran 1990, dan melakukan langkah dalam merevisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri, namun upaya tersebut belum maksimal dilakukan. Lambannya proses pembahasan dan
pengesahan kebijakan tersebut tidak terlepas dari persoalan paradigma pemerintah yang masih menempatkan buruh
migran perempuan sebagai komoditas, bukan sebagai warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi hakhaknya.
Penegasan visi misi Presiden Terpilih atas “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa amanpada seluruh warga Negara” sebagai prioritas program ke depan, seharusnya dilakukan dengan
memastikan kebijakan-kebijakan perlindungan Buruh Migran serta penegakan dan implementasi kebijakan tersebut
dengan berorientasi pada hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya yang tercantum pada UU No.6 Tahun 2012
Tentang Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 .
Langkah nyata atas janji-janji kampanye dahulu terhadap perlindungan hak buruh migran, hendaknya dilakukan
secara sistematis dan tidak parsial.Sayangnya, langkah yang dilakukan pemerintahan baru dinilai masih parsial, salah
satunya pengubahan sistem Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN) maupun aturan mengenai Struktur Biaya
penempatan Buruh Migran.Padahal, perlindungan Buruh Migran seharusnya dilakukan melalui kebijakan nasional dan
daerah yang menjamin hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya pada seluruh aspek.
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Presiden Joko Widodo pada visi misinya telah berjanji untuk Revisi UU No. 39 Tahun 2004, Harmonisasi Konvensi
Migran PBB 1990, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pemberantasan Trafficking. Secara lebih rinci, Presiden
terpilih pada masa kampanye telah menjanjikan konsep perlindungan Buruh Migran yaitu Pembatasan dan pengawasan
peran swasta, menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migra terutama buruh migran perempuan,
menyediakan layanan publik bagi Buruh migran yang mudah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri, hingga
pulang kembali ke Indonesia, serta bantuan hukum secara cuma-cuma bagi buruh migran yang berhadapan dengan
masalah hukum.
Momentum Hari Migran Internasional 2014, merupakan langkah untuk menagih janji kembali Presiden Terpilih
Joko Widodo-Jusuf Kalla dan secara serius pemerintahan baru mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan
perlindungan Buruh Migran Indonesia, khususnya Buruh Migran Perempuan. Desakan kepada pemerintahan baru tidak
hanya untuk memastikan janji-janji tersebut terealisasi tetapi juga memastikan program yang dijalankan benar-benar
sesuai dengan pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak-hak Buruh Migan dan anggota keluarganya.
Solidaritas Perempuan mendesak Pemerintahan Baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk segera:
1. Mengambil langkah nyata untuk merealisasikan janji-janji kampanye antara lain melalui Revisi UU No. 39 Tahun
2004, Harmonisasi Konvensi Migran 90, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pemberantasan
Trafficking dengan mengimplementasikan UU PPTPO.
2. Mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran dan keluarganya di setiap tahapan
migrasi, dengan menciptakan sistem terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga, baik di tingkat pusat maupun
daerah terkait sistem database, informasi, sistem pengawasan, hingga sistem pendampingan dan penanganan
kasus Buruh Migran termasuk pengadaan shelter yang manusiawi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas
staff di institusi pemerintahan terkait perlindungan buruh migran, di dalam maupun di luar negeri
3. Melibatkan masyarakat sipil dan kelompok buruh migran dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program,
implementasi, dan evaluasi program dan menyediakan anggaran untuk perlindungan hak BM-PRT.
4. Melakukan tindakan diplomatik Internasional terhadap negara tujuan Buruh Migran untuk memastikan
perlindungan hak buruh migran Indonesia di negara tujuan.
Jakarta, 18 Desember 2014
Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar
Komunitas Solidaritas Perempuan Palu
Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari
Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram
Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa
Kontact Person: NisaaYura: nisaa@solidaritasperempuan.org / 081380709637
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Jakarta, 22 Desember 2014

Pembebasan Eva Bande: Babak Baru Penghentian Kriminalisasi Pejuang Agraria
Jokowi akhirnya memenuhi janjinya untuk membebaskan Eva Bande,
yang pernah ia utarakan pada saat Pertemuan Nasional II Pena 98 di Bali pada
September 2014 dan dalam pidato politiknya menjelang hari HAM Internasional
di Jogja. Hal ini kemudian direalisasikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor
24/G Tahun 2014, Jokowi memberikan Grasi kepada Eva Bande. Pada Hari
Perempuan Indonesia 22 Desember ini, Jokowi secara simbolik memberikan grasi
kepada Eva di GOR Ciracas, dengan menegaskan alasan pemberian grasinya,
“Hari ini saya memberikan grasi kepada aktivis perempuan yang memperjuangkan
hak-hak agraria masyarakat di Sulawesi Tengah. Beliau adalah Ibu Eva Susanti
Bande.Grasi ini saya beri karena saya tahu yang diperjuangkan Eva Bande adalah
hak-hak yang berkaitan dengan lahan dan tanah.Saya kira hal-hal seperti inilah yang harus terus kita perjuangkan, jangan
sampai ada lagi aktivis-aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, yang memperjuangkan hak-hak rakyat
justru malah akhirnya masuk ke tahanan.Jangan ada lagi hal seperti itu lagi," Ujar Jokowi (Liputan6.com, 22/12/14).Hal ini
sejalan dengan Visi Misi dan Program kerja Jokowi-Kalla "Menentang Kriminalisasi Penuntutan Kembali Hak Tanah
Masyarakat”.
Eva Bande adalah seorang perempuan pembela HAM pejuang agrarian yang dalam perjalanan hidupnya
konsisten memperjuangkan hak-hak petani dan hak-hak perempuan.Ia dikriminalisasi pada masa Pemerintahan
sebelumnya dan dipenjara karena membela hak-hak petani dalam konflik agrarian antara petani Toili dengan PT Kurnia
Luwuk Sejati dan PT Berkat Hutan Pusaka di Kabupaten Banggai. Bersama Eva, juga masih ada 2 petani yang saat ini
dipidana dengan hukuman 4 tahun penjara, dengan tuduhan yang sama, yaitu penghasutan. Terhadap kriminalisasi yang
dialaminya, Eva telah melakukan berbagai upaya hukum, yang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang
memperjuangkan keadilan agrarian, mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali.Tapi sistem terus berpihak
pada pemilik modal.Hingga akhirnya dikeluarkan grasi oleh Presiden Jokowi, walaupun pemberian grasi kepada Eva
menimbulkan banyak pro kontra.
“Solidaritas Perempuan memandang grasi eva ini bukan sebagai bentuk pengakuan kesalahan, namun sebagai
upaya negara, dalam hal ini pemerintahan baru, yang bertanggung jawab atas kesalahan pemerintahan sebelumnya karena
telah mengkriminalisasi dan menghukum Eva.Buat kami, Eva tetap seorang perempuan pejuang yang konsisten membela
dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan masyarakat marjinal, karena kami mengenal Eva dan mengetahui
perjuangannya, terutama karena dia adalah salah seorang anggota Solidaritas Perempuan Palu.”, Ungkap Wahidah
Rustam, Ketua Solidaritas Perempuan.“Grasi Eva ini sebenarnya babak baru dari perjuangan menentang kriminalisasi
petani dan aktivis pembela HAM pejuang agraria, serta penyelesaian konflik-konflik agraria. Masih ada daftar panjang
petani dan aktivis yang saat ini dikriminalisasi dan dipenjara oleh Pemerintahan sebelumnya .
Pembebasan Eva harus menjadi pintu masuk bagi pembebasan para petani dan aktivis yang dipenjara akibat
memperjuangkan hak atas tanah dan sumber kehidupannya, serta penghentian kriminalisasi terhadap setiap upaya
memperjuangkan hak dalam perlawanan terhadap pemilik modal.”Lanjutnya lagi.
“Kasus Eva juga harus bisa menjadi pembelajaran semua pihak melihat persoalan yang dihadapi perempuan dalam
konflik dan perjuangan untuk keadilan agraria. Bahwa persoalan perempuan itu tersembunyi, tidak bisa dilihat sama dalam
komunitas masyarakat. Dampak yang dialami perempuan akibat konflik agraria itu berlapis. Termasuk dampak dari
kriminalisasi terhadap perempuan pejuang agraria. Bahwa negara juga harus sensitif dan responsif gender dalam
menangani persoalan agraria. Begitu juga dalam melihat situasi dan dampak yang dialami perempuan yang berada di
tengah konflik agraria, di mana perempuan selama ini ditempatkan posisinya sebagai orang yang tidak mempunyai kontrol
atas sumber-sumber agrarian, padahal mereka memiliki fungsi dan peran produktif hingga dalam hal mempertahankan
tanah dan sumber-sumber kehidupannya. Diharapkan pelaksanaan reforma agraria yang dicanangkan Jokowi berkeadilan
gender.” Tegas Wahidah.
Kontak Person: Aliza (aliza@solidaritasperempuan.org)
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Negara Harus Bertanggung Jawab Menjamin Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Gender”
Kami, 70 orang dari 17 organisasi/jaringan masyarakat sipil, akademisi, pemimpin komunitas, jurnalis dan tokoh
agama dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, berpartisipasi dalam Konferensi Regional “Menuju Keadilan dan
Kesetaraan Bagi Keluarga Muslim Pada Konteks Beragam” dari 27 Februari-1 Maret 2015 diYogyakarta untuk mendorong
negara menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.Persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender
tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia mencatat
sepanjang 2013 terdapat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan[1]. Di Malaysia, hasil penelitian Sister in Islam
tentang dampak poligami terhadap keluarga muslim mengatakan 92% anak-anak tidak merekomendasikan tindak
poligami, selain itu, 70% istri pertama yang diwawancara membutuhkan konseling setelah suami mereka melakukan
perkawinan kedua. Sementara di Singapura, walaupun jumlah poligami tidak sebesar di Indonesia dan Malaysia, namun
hal ini masih menjadi persoalan untuk keadilan bagi perempuan. Tindakan poligami, perkosaan dalam rumah tangga,
perkawinan paksa, perkawinan anak, nikah siri, sunat perempuan dan cara berpakaian perempuan adalah ketidakadilan
yang mayoritas dialami perempuan.
Globalisasi dan fundamentalisme merupakan dua pandangan dunia yang mengakibatkan penindasan dan
pelanggaran hak asasi perempuan di kehidupan privat dan publik.Perempuan terjebak pada kepentingan yang
berkonflik.Ini diperkuat dengan penggunaan yang salah terhadap teks-teks keagamaan. Lainnya, politisasi agama
mengakibatkan struktur kekuasaan yang tidak adil bagi perempuan, antara lain melalui kebijakan diskriminatif dan
tindak kekerasan atas nama agama dan moral. Pembiaran tindak kekerasan oleh negara tidak hanya melemahkan
korban, tetapi akan menjadi norma dan kebiasaan dalam masyarakat.Konferensi ini meyakini bahwa jika nilai-nilai
keadilan dan kesetaraan diterapkan di segala aspek kehidupan maka kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan, saling
menghargai dan menghormati sesama manusia bagi laki-laki dan perempuan akan terwujud. Negara harus menjamin
terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
Kami, Masyarakat Sipil, Tokoh Agama, Jurnalis Akademisi, dan Pemimpin Komunitas di Indonesia, Malaysia dan
Singapura, merekomendasikan kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan cara-cara:
1. Menyebarluaskan kembali nilai-nilai keadilan dan kesetaraan Gender untuk menghentikan kekerasan terhadap
perempuan.
2. Melakukan re-interpretasi terhadap penafsiran teks-teks agama yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
dan kesetaraan gender sebagai perwujudan hak asasi manusia
3. Meminta pemerintah dan legeslatif untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia
berdasarkan konstitusi .
4. Menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk turut serta dan melanjutkan
menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender baik di ruang private maupun publik.
5. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memastikan tafsiran agama yang berpihak pada keadilan dan
kesetaraan gender.
Kami meyakini bahwa nilai keadilan dan kesetaraan gender akan membawa perubahan sosial yang lebih baik,
bermakna dan damai bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

Yogyakarta, 1 Maret 2015
Hormat Kami,
Solidaritas Perempuan, Rahima, Fahmina Institute, AMAN Indonesia, Kalyanamitra, CEDAW Working Group
Indonesia, Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), AFSC Indonesia,
Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Solidaritas Perempuan Mataram, Solidaritas Perempuan Anging
Mammiri Makassar, Somasi NTB, MUSAWAH, Sister in Islam, Institute for Women Emporwement (IWE), AWARE
[1]http://www.tempo.co/read/news/2014/03/08/063560496/2013-Kekerasan-terhadap-Perempuan-280-Ribu-Kasus
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Sidang Gugatan Warga Negara TentangSwastanisasi Air
Akhirnya Mencapai Agenda Putusan:Bagaimana Nasib Warga Jakarta?
Jakarta, 13 Januari 2015. Setelah melalui 2 tahun, 2 bulan
akhirnya agenda putusan hakim mengenai Gugatan Warga
Negara (GWN) tentang swastanisasi air di Jakarta akan
diperdengarkan hari ini (13/1) di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Sejak 21 November 2012 lalu, Koalisi Masyarakat
Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang merupakan
gabungan dari beberapa organisasi masyarakat sipil
melayangkan gugatan terhadap Presiden (Tergugat I), Wakil
Presiden (Tergugat II), Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat III),
Menteri Keuangan (Tergugat IV) , Gubernur DKI Jakarta
(Tergugat V), DPRD DKI Jakarta (Tergugat VI), PDAM DKI
Jakarta (Tergugat VII) serta PALYJA (Turut Tergugat I) dan AETRA
(Turut Tergugat II) terkait buruknya pelayanan air Jakarta setalah berpindahnya pengelolaan air di Jakarta, yang
sebelumnya di kelola oleh Pemprov Jakarta dialihkan pada pihak swasta, yaitu PT. Palyja dan PT. Aetra.
Tujuan dari GWN sendiri ini adalah mengakhiri dan mengembalikan pengelolaan air kepada publik. Keputusan
pengakhiran perjanjian swastanisasi merupakan pilihan terbaik karena perjanjian swastanisasi telah terbukti telah
melanggar hak dasar manusia untuk mendapatkan air, dari proses awal telah cacat karena tidak transparan, penuh kolusi
dan korupsi, ditandatangani oleh pihak yang tidak sah, sehingga merugikan keuangan negara dan Provinsi DKI Jakarta
dan sebaliknya hanya menguntungkan pihak swasta saja.
Terdapat empat poin kesimpulan yang dapat diambil dari proses persidangan sebagai hal yang telah terbukti di
muka majelis hakim, yang menjadi bukti buruknya dampak swastanisasi air bagi warga Jakarta, yaitu :
Pertama, hak dasar manusia untuk mendapatkan air tidak pernah dengan sungguh-sungguh dipenuhi oleh
PALYJA dan AETRA. Berdasarkan data BPS 2011, hanya 24.2 % rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang dapat
mengakses sumber air bersih tidak layak minum. Operator swasta berdalih telah meningkatkan pelayanan tetapi hanya
melayani masyarakat kelas menengah atas yang mampu membayar sehingga tidak menyentuh golongan besar
masyarakat Jakarta. Sejak swasta mulai mengelola air Jakarta dari tahun 1998 hingga tahun 2011, hanya 62 % wilayah
Jakarta yang mendapatkan layanan air. Dampak dari tidak meratanya akses air ini, adalah semakin bertambahnya
beban perempuan. Karena perempuan yang terus bersinggungan dan dekat dengan penggunaan air, baik dalam
memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan mencuci maupun untuk mandi anak-anak.
Sulitnya air bersih membuat perempuan harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan tersedianya
air. Kualitas air yang cukup buruk ini juga menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksi perempuan, di mana mereka
sering mengalami gatal-gatal pada organ reproduksinya. Mahalnya biaya air juga membuat perempuan harus berpikir
lebih keras dalam mengatur atau mengelola pengeluaran keluarga. Kondisi ini justru memperburuk situasi ketidakadilan
yang dialami oleh perempuan.
Kedua, perjanjian swastanisasi telah cacat sejak lahir karena tidak transparan, penuh kolusi, korupsi dan
nepotisme, serta ditandatangani oleh pihak yang tidak sah. PDAM tidak dapat menunjukkan adanya dasar kuasa
penunjukan menjadi pihak dalam perjanjian dengan pihak ketiga. Selain itu intervensi Soeharto untuk privatisasi sangat
jelas terjadi dengan adanya Petunjuk Presiden RI tanggal 12 Juni 1995 kepada Menteri Pekerjaan Umum yang menunjuk
kepada anak presiden dan koleganya. Selain itu korupsi ditunjukkan dalam audit BPKP tertanggal 23 Januari 2009 yang
juga tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat.
Ketiga, perjanjian swastanisasi yang telah berjalan dari tahun 1997, hanya menguntungkan pihak swasta. hal ini
dilihat dari keuntungan tahun 2010 yang diterima oleh Palyjamencapai Rp. 216,13 milyar rupiah, sementara AETRA
mencapai Rp. 139,62 milyar rupiah. Keuntungan ini diterima dari imbalan air (water charge) yang merugikan karena
menyebabkan tingginya tarif air yang harus dibayar oleh publik. Sebagai perbandingan, di Surabaya, Jawa Timur, sebuah
kota dengan kondisi yang mirip dengan Jakarta dapat menikmati air PAM dengan harga Rp 2.800 per m3 sementara DKI
Jakarta harus lebih dari Rp 7.000 per m3.
Keempat, swastanisasi pengelolaan air juga turut merugikan keuangan negara dan keuangan Provinsi DKI
Jakarta. Kerugian disebabkan oleh adanya pembebanan tanggung jawab defisit biaya air yang direkayasa agar tinggi
dengan harga jual kepada publik (shortfall)dibebankan kepada PAM. Hal ini menyebabkan utang tersebut ditanggung
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negara dan Menteri Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan support letter yang dengan sadar menanggung
utang kepada PALYJA dan AETRA. Tercatat, dampak perjanjian swastanisasi dari tahun 1998 hingga 2012 kerugian
keuangan negara mencapai sebesar Rp. 1,7 Triliun (2011: Rp. 1.26 Triliun).
Alasan utama tersebut diungkapkan kembali oleh Marthin Hadiwinata dari KIARA dan Arif Maulana dari LBH
Jakarta yang selama ini mendampingi Penggugat. "Sejak tahun 2000, sampai sekarang, air di rumah saya jadi berbau, dan
kuning.Uuntuk mandi, mencuci beras dan memasak nasi saya menggunakan air galon, jadi selain kami mengeluarkan uang
untuk membayar uang bulanan air, kami juga harus mengeluarkan uang lebih untu membeli air galon. Air yang keluar dari
keran juga sangat kecil, dan biasanya keluar hanya jam tertentu, hanya jam 2-3 pagi, jadi kami harus menunggu air itu, agar
memenuhi kebutuhan air keluarga, air yang keluar juga paling hanya 2 ember aja. Walau kualitasnya begitu, tarif tetep aja
naik terus." Tambah Halimah dari Solidaritas Perempuan Jabotabek yang juga merupakan pelanggan Aetra. "Perjuangan
untuk menghentikan swastanisasi air Jakarta sudah melalui perjalanan yang panjang. Dukungan publik sangat penting agar
Majelis Hakim berani untuk mengambil keputusan yang benar dan adil tanpa pengaruh dari pihak manapun atau
kepentingan apapun selain kepentingan publik, khususnya warga Jakarta yang haknya selama ini telah dilanggar dan
dirugikan. Kita tidak akan berhenti hingga hak warga atas air terpenuhi." Tegas Muhammad Reza, Koordinator KMMSAJ.
Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453;
Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817 256 167;
Muhammad Reza (KRuHA): 081370601441;
Nur Hidayah (Solidaritas Perempuan): 081317174013;
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441;
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Pengelolaan Air Jakarta: Kemana Ahok berpihak?
Jakarta, 10 Februari 2015. Hingga menjelang sidang dengan agenda
putusan atas perkara gugatan warga negara atas pengelolaan air Jakarta, belum
ada langkah konkret yang diambil Pemprov DKI dalam merealisasikan
komitmennya untuk pengembalian pengelolaan air ke negara untuk pemenuhan
hak rakyat Jakarta atas air. Sebenarnya tanggal 13 Januari 2015 yang lalu adalah
agenda sidang putusan gugatan warga negara atas pengelolaan air Jakarta di PN
Jakarta Pusat, namun ditunda hingga 10 Februari 2015, karena Gubernur selaku
Tergugat V dan PAM Jaya selaku Tergugat VII meminta penundaan untuk upaya
perdamaian dengan Penggugat. Warga Jakarta bersama Organisasi Masyarakat
Sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
(KMMSAJ), pada tahun 2012 telah secara resmi menggugat Pemerintah beserta
PALYJA dan AETRA ke PN Jakpus dalam perkara No.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Namun, sejak penundaan sidang tersebut, upaya perdamaian baru diajukan oleh
PAM Jaya tanpa memberikan jaminan kepastian perbaikan pengelolaan air di
Jakarta, karena kewenangan tersebut berada di tangan Pemprov DKI. Walaupun sebenarnya Upaya damai yang
dilakukan antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan baik formal maupun informal yang difasilitasi oleh berbagai
pihak, sejak tahun lalu di mana Gubernurnya masih Jokowi. Namun sejauh ini upaya perdamaian tersebut tidak memberi
kepastian dan jaminan bahwa pengelolaan air di Jakarta menjadi lebih baik.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat dikatakan bahwa perkara ini seharusnya dimenangkan oleh
Penggugat. Sebagian besar Tergugat tidak mengajukan saksi maupun bukti di persidangan. Bahkan saksi dan bukti yang
diajukan oleh Tergugat justru dianggap menguatkan gugatan. Dukungan public pun menguat dengan penandatangan
petisi menuntut pengembalian pengelolaan air ke negara yang diinisiasi oleh salah satu Penggugat mencapai hampir
7000 orang. Air bukan saja menjadi kebutuhan yang sangat fital bagi kelangsungan hidup manusia, air juga merupakan
materi esensial dalam proses kehidupan setiap makhluk di muka bumi. Kebutuhan manusia atas air mutlak dipenuhi
untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan
manusia, akses atas air sudah merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sebagai upaya pemenuhan
hak atas air bagi seluruh warga Negara Indonesia, dalam konstitusi UUD 45 pasal 33 ayat 3, disebutkan mandat Negara
mengelola air untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat.
Undang-Undang No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, juga secara tegas mengamanatkan kepada Negara untuk
melakukan tugasnya dalam hal pengelolaan air. Dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa “Negara
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi
kehidupanya yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang No.7/2004 mendorong agar
sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemamuran rakyat. Implikasi dari Undangundang tersebut adalah pengelolaan air harus berada dalam domain publik. Artinya memberikan mandat bahwa
penyedia air merupakan sebagai institusi kepanjangan tangan Negara.
Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya, sejak tahun 1997 menyerahkan urusan air kepada pihak swasta asing,
yakni PALYJA dan AETRA. Pada Tahun 1997 PALYJA (Suez-Prancis) dan AETRA (Thames-Inggris) resmi teken kontrak 25
tahun (1997-2022) dengan PAM Jaya untuk mengelola air di Jakarta. Ini merupakan bentuk pengingkaran tanggung
jawab Negara dalam menyediakan layanan air yg baik, karena dengan mudahnya melempar tanggung jawab tersebut
kepada pihak swasta asing. Menyerahkan urusan air kepada asing (PALYJA danAETRA) juga telah melanggar Perda No.13
Tahun1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) untuk melakukan
pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum.
Melalui gugatan tersebut, masyarakat yang tergabung dalam KMMSAJ ingin membebaskan Pemprov DKI
Jakarta dan PAM Jaya dari jeratan kerugian melalui putus kontrak perjanjian kerjasama dengan asing. Gugatan didasarkn
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atas keluhan masyarakat dan ditemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan serta fakta terkait swastanisasi air Jakarta
diantaranya:
1. Tarif air Jakarta yang dikelola Palyja dan Aetra tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
2. Belum satu tahun beroperasi, pihak swasta asing menyatakan rugi sebagai dasar untuk menaikan tarif.
3. Tarif air rata-rata per m3 di Jakarta setara USD 0.7(Rp.7000), sedangkan negara lainnya Singapura: USD 0.35
(kualitas siap minum), Filipina: USD 0.35, Malaysia: USD 0.22, dan Thailand : USD 0.29.
4. Dalam MoU antara PAM Jaya dg swasta asing (Palyja dan Aetra), dilakukan penunjukan langsung, tertutup dan
tanpa tender.
5. Palyja dan Aetra dalam MoU target tahun 2008 air siap minum, namun hingga 2015 tidak terbukti, malah istilah air
minum dirubah menjadi air bersih.
6. Palyja dan Aetra tidak berinvestasi dan bahkan menggunakan seluruh aset milik PDAM termasuk Sumber Daya
Manusia (SDM).
7. Sejak urusan air diserahkan asing palyja dan aetra, hanya 62 % penduduk Jakarta yang mendapatkan layanan air.
BahkanYLKI mencatat hanya 50 %.
8. Sebelum MoU dengan pihak asing (Palyja dan Aetra), PDAM berkontribusi kepada negara (PAD), yang mencapai
8,9M di tahun 1997.
9. Sejak tahun 1998-2012, PAM Jaya (Negara) rugi sebesar Rp. 1.2 triliun. Sedangkan, laba tahunan Palyja dan Aetra
mencapai sekitar Rp 200 M menjadi keuntungan asing.
10. Jika kontrak PKS (perjanjian kerjasama) berlanjut sampai 2022, Negara akan rugi mencapai 18.2 Triliun.
11. PAM Jaya mengakui bahwa PKS dibuat untuk menguntungkan pihak swasta bukan untuk meningkatkan
pendapat asli daerah (APBD), karenanya Perjanjian dibuat tidak seimbang.
12. Dalam PKS tersebut, pihak asing PALYJA DAN AETRA membebankan biaya kekurangan bayar (short fall/ defisit)
kepada PAM Jaya yang ditanggung oleh warga.
Meskipun jelas merugikan, pemerintah tidak berani memutuskan kontrak dan membiarkan perjanjian kerjasama
ini terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dalam kontrak perjanjian kerjasama, PAM Jaya hanya berwenang menjadi
pengawas tanpa memiliki kuasa untuk mengoreksi dan memberi sanksi terhadap pelanggaran oleh PALYJA DAN AETRA.
Tuntutan KMMSAJ adalah penghentian praktik swastanisasi dengan kepastian kontrol berada di institusi publik, melalui
pemutusan kontrak kerja sama dengan swasta dan pengembalian pengelolaan air ke negara semata-mata ditujukan
untuk pemenuhan hak atas air yang menjadi kewajiban dari negara. Dalam hal ini, selain pengembalian pengelolaan air
ke negara, regulasi tata kelola air minum dimasa depan juga perlu di tata ulang untuk layanan air yang berkualitas dan
dapat diakses oleh semua pihak terutama rakyat miskin. Hal ini mengingat sebagian besar warga Jakartayang miskin
justru terbebani harus membeli air dari pedagang keliling dengan harga yang sangat mahal, dan juga harus
mengkonsumsi air tanah yang telah tercemar, karena layanan yang buruk, saluran mati, mengalir kecil, kotor keruh
berbau. Ibu-ibu atau kaum prempuan lah yang paling menderita karena keseharian aktivitas mereka sering berhubungan
dengan air seperti; memasak, makan dan minum, MCK, dll.
Untuk itu, penting untuk ada pengelolaan secara sosial untuk kebutuhan rumah tangga, terutama bagi warga
miskin Jakarta. Dalam hal ini, penghitungan biaya pengelolaan air secara komersial dapat diterapkan untuk pelanggan
sektor industri/komersial atau yang bukan pemegang hak atas air. Selain itu, perlu dipastikan sistem pengawasan dan
mekanisme keterlibatan warga dalam menentukan rencana strategis pengelolaan air minum. Ahok selaku Gubernur DKI
Jakarta diharapkan dapat bertindak tegas dan mengambil langkah konkret dalam mencapai tujuan bersama untuk
pemenuhan hak atas air bagi warga Jakarta, dengan segera mengeluarkan regulasi yang tepat untuk menghentikan
praktik swastanisasi air Jakarta.
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Muhammad Reza (KRuHA): 081370601441;
Nur Hidayah (Solidaritas Perempuan): 081317174013;
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441;
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