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I. Pendahuluan  
a. Latar Belakang Proyek  

 
UNDP sudah melakukan pemetaan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan gender 

(gender need assessment) di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah pada 2004 dan 

menerbitkan hasilnya pada 2005. Rekomendasi dari pemetaan kebutuhan ini dengan tegas 

menyatakan adanya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan di 

kawasan-kawasan pasca kerusuhan tersebut.  

 

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, UNDP meminta dilaksanakan sebuah pemetaan 

kebutuhan untuk kegiatan peningkatan kapasitas sebagai sebuah tahapan persiapan bagi 

usulan program menciptakan perdamaian dan kepemimpinan kaum perempuan di Sulawesi 

Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Tahap persiapan ini bermaksud untuk: 

 Melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi kaum perempuan dan aktivis 

perempuan mengenai program usulan tentang upaya menciptakan perdamaian dan 

kepemimpinan kaum perempuan;  

 Mengidentifikasi kebutuhan kaum perempuan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, 

dan menilai kelayakan program usulan.;  

 Mendapatkan masukan dari organisasi kaum perempuan dan aktivis perempuan 

mengenai metodologi dan alat-alat yang diperlukan untuk membangun kepemimpinan 

kaum perempuan dan meningkatkan kapasitas mereka;  

 Mengidentifikasi peserta-peserta perempuan yang potensial dan kordinator tingkat 

propinsi untuk kegiatan penilaian kebutuhan bagi peningkatan kapasitas.  

 

Tahap persiapan termasuk pemetaan cepat terhadap program peningkatan kapasitas bagi 

kepemimpinan kaum perempuan dan upaya menciptakan perdamaian di Indonesia dan juga di 

                                                
1  Laporan untuk Women’s Leadership and Peace Building program, didanai oleh Crises Prevention dan 
Recovery Unit of UNDP dan SPADA Program of World Bank, 2005.  
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tingkat global. Selain itu, tahapan ini juga mencakup kegiatan lokakarya penilaian kebutuhan 

bagi program peningkatan kapasitas, di mana kaum perempuan yang mewakili pemerintah 

daerah dan DPRD (pemerintahan/politik), pengusaha perempuan, pemilik usaha ekonomi 

skala kecil, organisasi sosial dan kebudayaan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara 

akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan agenda peningkatan kapasitas.  

 

Kaum perempuan dari daerah-daerah pasca kerusuhan ini akan mendapatkan kesempatan 

untuk mendapatkan presentasi tentang program peningkatan kapasitas terkait dengan 

kepemimpinan kaum perempuan dan upaya menciptakan perdamaian di daerah lain di 

Indonesia maupun di tingkat global dan saling berbagi pengalaman. Kaum perempuan sendiri 

yang nantinya mengidentifikasi kegiatan peningkatan kapasitas seperti apa yang paling 

mereka perlukan. Tujuan awal dari kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah untuk 

meningkatkan posisi tawar kaum perempuan di dalam organisasi-organisasi mereka masing-

masing dan untuk melakukan advokasi tentang program pengembangan komunitas 

(community development program) yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi kaum 

perempuan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya perdamaian.  

 

Perhatian khusus dari penilaian kebutuhan bagi peningkatan kapasitas ini adalah pada 

keterlibatan kaum perempuan dalam program SPADA (Support for Poor and Disadvantaged 

Areas) dan program PTD (Peace through Development) yang didukung oleh pemerintah.  

 
A. Latar Belakang Isu  

 
i. Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Menciptakan Perdamaian  
 

Apa yang dimaksud dengan ‘Upaya Menciptakan Perdamaian’? 

Orang sering salah dalam memahami arti dari peace building atau membangun perdamaian. 

Kekeliruan tersebut adalah menyamakan pengertian ‘membangun perdamaian’ dengan 

‘penyelesaian konflik’ atau conflict resolution. Pada kenyataannya, penyelesaian konflik 

hanyalah salah satu komponen utama dari upaya membangun perdamaian, yang mencakup 

semua upaya untuk menciptakan perdamaian, mulai dari sebelum terjadinya konflik, di dalam 

periode konflik, dan pada waktu konflik telah berakhir.  

 

Mengapa upaya membangun perdamaian masih dibutuhkan setelah konflik berakhir? Karena, 

pada saat konflik berakhir perdamaian tidak dengan sendirinya sudah ada. Bahkan pada saat 
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pihak-pihak yang berperang hadir bersama di meja perundingan dan menyepakati sebuah 

penyelesaian damai, masih ada banyak hal yang harus dilakukan di lapangan untuk mencegah 

timbul kembalinya konflik bersenjata.  

 

Tiga komponen utama dari upaya membangun perdamaian adalah: 

1. Mencegah konflik: mencakup semua upaya untuk mencegah konflik bersenjata yang 

disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, dalam etnisitas, dan dalam 

agama-agama;   

2. Penyelesaian konflik: mencakup semua upaya untuk membuat pihak yang saling 

berperang untuk mau berunding untuk mengakhiri konflik;  

3. Pemulihan atau rekonstruksi masyarakat pasca konflik: mencakup semua upaya 

politik, ekonomi, budaya, dan psikologis untuk menciptakan kembali sebuah 

komunitas yang bebas dari konflik di masa depan.  

 

Upaya membangun perdamaian memiliki bentuk-bentuk yang berlainan tergantung pada 

kekhasan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari masyarakat, dan juga sifat dari konflik itu 

sendiri. Contohnya, konflik bersenjata di Ambon adalah konflik agama yang sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan etnisitas. Sementara itu, konflik bersenjata yang terjadi di 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat disebabkan oleh etnisitas dan agama. Di Sulawesi 

Tengah konflik disebabkan oleh persoalan agama; bukan merupakan konflik antara 

masyarakat adat/asli dan kaum pendatang dari kelompok suku yang berlainan. Itulah 

sebabnya konflik di Sulawesi Tengah tidak menimbulkan permasalahan pengungsi. Di pihak 

lain, konflik di Kalteng dan Kalbar menyebabkan ribuan orang Madura harus kembali ke 

tempat asal mereka di Pulau Madura dan menimbulkan banyak komplikasi sosial-ekonomi. 

Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, di kawasan perbatasan dengan Timor Leste, konflik 

memiliki karakter  yang berbeda. Di sini persoalannya terkait dengan nasionalisme.  

 

Apa peranan kaum perempuan dalam upaya membangun perdamaian?  

Meskipun kaum perempuan mengalami penderitaan akibat dampak konflik bersenjata seperti 

yang dapat dilihat dalam Tabel 1, mereka tidak begitu saja dapat bergabung dalam upaya 

membangun perdamaian. Kaum perempuan bukan kelompok yang homogen. Mereka berasal 

dari berbagai lapisan sosial, suku bangsa, agama, kelas, umur, dan kedudukan dalam rumah 

tangga yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana kaum perempuan dapat 

menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut supaya dapat terlibat dalam upaya membangun 
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perdamaian? Apakah keserupaan atau kesamaan di antara mereka lebih kuat ketimbang 

perbedaan yang telah menimbulkan konflik? Tentu saja ini bukan persoalan sederhana, 

namun kita masih dapat merujuk kepada sejumlah perempuan yang telah berhasil dalam 

membangun perdamaian di komunitas-komunitas mereka.  

 

1. Peranan kaum perempuan dalam mencegah konflik  

Kita seringkali tidak dapat memperkirakan kapan sebuah konflik akan meletus. Sebuah 

konflik dapat dengan cepat menyebarluas di dalam sebuah komunitas yang aman-aman saja 

sebelumnya. Karena kita mengasumsikan bahwa kaum perempuan lebih menderita daripada 

kaum lelaki akibat dampak konflik, maka kaum perempuan semestinya dapat melakukan 

sesuatu untuk mencegah terjadinya konflik. Peranan kaum perempuan dalam mencegah 

konflik dapat dilihat dalam dua bentuk, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertama, 

kaum perempuan harus dapat mengembangkan sebuah perspektif alternatif tentang 

masyarakat dalam kaitan dengan gender: sebuah masyarakat yang menempatkan kaum 

perempuan dan kaum lelaki secara setara. Di sini kita dapat mengembangkan sebuah kultur 

demokratis dan punya toleransi terhadap adanya perbedaan-perbedaan. Kedua, perspektif 

alternatif tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengembangkan organisasi-

organisasi perempuan, mempromosikan hak-hak perempuan, dan mendorong kaum 

perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Dengan melakukan hal ini, kaum 

perempuan dapat mengembangkan sebuah budaya yang mengakui hak warga dan sebuah 

budaya yang dapat mendorong pemenuhan hak seseorang dengan cara damai. Pada saat yang 

sama, kaum perempuan dapat menyiapkan diri mereka untuk menduduki posisi-posisi 

sebagai pengambil keputusan agar dapat  melakukan intervensi untuk mencega konflik.  

 

2. Peranan kaum perempuan dalam penyelesaian konflik  

Kaum perempuan juga terlibat secara langsung dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik. 

El-Bushra (2003) menulis bahwa di Sierra Leone sebagai contoh, kaum perempuan ikut serta 

dalam kampanye politik, demonstrasi, dan pertemuan-pertemuan untuk menekan pemerintah 

dan kaum pemberontak untuk bertemu di meja perundingan. Mereka juga menekan 

pemerintah untuk segera melakukan pemilihan umum dan kembali kepada pemerintahan 

sipil. Di Somalia, kaum perempuan sangat gigih dalam berdemonstrasi untuk menekan kedua 

pihak yang berperang untuk mau bernegosiasi untuk perdamaian.  
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Di Indonesia, Rochman Achwan dkk. menggambarkan dalam laporan mereka Overcoming 

Violent Conflict (volume 1): “Peace and Development Analysis in West Kalimantan, Central 

Kalimantan and Madura “(halaman 55), upaya-upaya kaum perempuan untuk menyelesaikan 

konflik di Kalimantan Barat. Pada awalnya, organisasi kaum perempuan Kowani 

memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat pasca konflik di Sambas 1999. Ketika 

kerusuhan menyebarluas di kamp pengungsian pada 2001, pemimpin informal kaum 

perempuan tampil dan bekerja sama dengan Kowani dalam kampanye publik untuk 

menunjukkan solidaritas mereka terhadap pengungsi-pengungsi Madura. Mereka tidak saja 

membagikan makanan kepada pengungsi, tetapi juga menekan pemerintah daerah, militer, 

dan polisi di daerah untuk segera melakukan sesuatu untuk mengakhiri konflik bersenjata.  

 

Namun laporan di atas tidak menyebutkan secara rinci tentang bagaimana pemimpin 

perempuan itu muncul dari tengah komunitasnya. Pada kenyataannya kita membutuhkan 

laporan yang lebih rinci tentang hal itu untuk mendiskusikan bagaimana kaum perempuan 

dapat mengatasi perbedaan di antara mereka untuk kemudian merumuskan sebuah agenda 

bersama untuk mengambil bagian dalam upaya membangun perdamaian.  

 

3. Peran kaum perempuan dalam membangun kembali komunitas pasca konflik  

Munculnya Forum Perdamaian untuk Kalimantan Barat dan Lembaga Pemberdayaan Wanita 

dan Anak adalah dua contoh tentang peran kaum perempuan dalam membangun kembali 

sebuah komunitas yang telah tercabik-cabik akibat konflik bersenjata pada 2001. Anggota 

forum dan lembaga ini adalah kaum perempuan dari sejumlah LSM dengan latar belakang 

etnis yang berbeda-beda. Kedua organisasi ini telah mengorganisir sejumlah kegiatan seperti 

diskusi kelompok yang melibatkan para pemimpin etnis dari pihak yang berkonflik, dan juga 

mengorganisir kampanye publik di media untuk mewujudkan perdamaian.  

 

Namun, menurut Rochman Achwan et al., forum dan lembaga ini masih terus menghadapi 

beberapa hambatan terkait dengan budaya patriarki. Lembaga tradisional yang didominasi 

laki-laki terus berupaya untuk mengesampingkan kedua LSM perempuan ini, dan ini jelas 

menghambat upaya mereka untuk menciptakan perdamaian. 

  

Kebutuhan untuk membangun kembali komunitas setelah konflik dapat dengan jelas dilihat 

dalam kasus pengungsi. Konflik bersenjata di Indonesia yang terjadi karena adanya 

perbedaan dalam etnisitas dan agama telah meninggalkan persoalan serius di kalangan 
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pengungsi. Bahkan ketika konflik bersenjata telah berhenti, suasana perdamaian tidak segera 

terwujud. Masih ada persoalan-persoalan terkait dengan integrasi dan reintegrasi pengungsi. 

Jika persoalan ini tidak ditangani dengan baik akan memicu kembali munculnya konflik 

bersenjata yang baru. Ada tiga jenis integrasi/reintegrasi pengungsi: 

• Reintegrasi pengungsi dengan mengembalikan orang-orang ke komunitasnya 

setelah konflik. Contohnya, orang-orang Madura yang menjadi pengungsi di 

Pontianak, Singkawang atau di kampung halaman mereka di Madura, dan sekarang 

mereka mau kembalik ke tempat kediaman mereka di wilayah konflik. Membangun 

kembali komunitas mereka setelah konflik tidaklah mudah, namun ini merupakan 

langkah sangat penting di dalam upaya menciptakan perdamaian.  

• Integrasi atau reintegrasi pengungsi ke komunitas di tempat pengungsian karena 

mereka mengalami pengalaman traumatik untuk kembali ke kampung atau 

rumahnya atau mereka memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Reintegrasi 

orang-orang Madura ke komunitasnya di Madura nampak lebih mudah karena 

mereka tidak memiliki perbedaan dalam agama, etnisitas, budaya dan pengalaman 

kolektif. Hambatannya lebih pada persoalan kepentingan ekonomi.   

• Integrasi pengungsi ke dalam komunitas di sekitar kamp pengungsian yang bukan 

merupakan tempat kediaman mereka maupun daerah mereka. Jenis integrasi seperti 

ini tidaklah mudah dilakukan karena ada sejumlah hambatan terkait dengan agama, 

etnisitas, budaya dan kepentingan politik. Ribuan pengungsi Timor Timur yang 

datang ke Timor bagian barat menghadapi persoalan agama (Protestan dan Katolik), 

etnisitas, dan kepentingan politik  yang berlainan. Di samping adanya perbedaan 

dalam etnisitas dan agama, kaum pengungsi ini menjadi sasaran kekerasan politik 

karena dipandang sebagai orang-orang Timor Timur yang telah memberikan suara 

dalam referendum untuk kemerdekaan Timor Timur. Karena adanya kesulitan 

dalam integrasi, banyak pengungsi yang direlokasi di luar wilayah Timor bagian 

barat. 

 

Mengelola pengungsi dapat menimbulkan persoalan serius, khususnya ketika kita 

membicarakan tentang alokasi sumberdaya alam. Sumberdaya alam yang dialokasikan untuk 

pengungsi terutama dalam wujud distribusi tanah dan bantuan keuangan tunai seringkali 

menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat bukan pengungsi yang juga sedang 

menghadapi kesulitan hidup.  
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Persoalan integrasi/reintegrasi harus dikelola secara hati-hati. Jika tidak, maka ketiga 

komponen dari upaya membangun perdamaian, yaitu mencegah konflik, penyelesaian 

konflik, dan membangun komunitas pasca konflik, tidak akan menjadi sebuah rangkaian 

kerja yang utuh. Idealnya, membangun kembali komunitas pasca konflik dapat sekaligus 

berfungsi sebagai pencegah konflik dan dengan demikian sebuah lingkaran penyelesaian 

dapat sekaligus dibangun sehingga konflik serupa tidak akan timbul lagi di masa depan.  

 
 
ii. Kerangka kerja penciptaan perdamaian berlandaskan pengarusutamaan gender  
 
Apa peran kaum perempuan dalam konflik? 

Tidak hanya kaum lelaki yang terlibat dalam konflik bersenjata. Banyak perempuan juga 

terlibat dalam konflik yang keras. Peran kaum perempuan dan laki-laki barangkali sama di 

dalam konflik bersenjata, meskipun juga peran tersebut bisa berbeda akibat adanya perbedaan 

jenis kelamin dan gender. Di samping menjadi aktor yang kadang lalu menjadi korban, 

perempuan juga terlibat di dalam upaya membangun perdamaian. Meskipun demikian peran 

kaum perempuan hampir tidak pernah disebutkan atau didiskusikan karena adanya pandangan 

yang keliru bahwa konflik bersenjata dan penciptaan perdamaian adalah urusan laki-laki.  

 

1. Perempuan sebagai aktor di dalam konflik  

Tidaklah benar bahwa aktor di dalam konflik hanyalah kaum lelaki, dan bahwa kaum 

perempuan adalah korban semata. Sejarah Indonesia menunjukkan sejumlah nama 

perempuan yang menjadi pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan, misalnya Cut Nyak 

Dien di Aceh, Marta Tiahahu di Ambon dan lain-lain. Banyak perempuan tidak menjadi 

pemimpin namun mereka merupakan aktor di dalam konflik. Judy El-Bushra (2003:27) 

menunjukkan bahwa di El-Salvador, perempuan mengambil bagian dalam perang gerilya 

bersenjata, mengurusi logistik dan persenjataan, menyediakan makanan, dan menyampaikan 

informasi. Di Sierra Leone, seorang kapten perempuan memimpin sebuah divisi angkatan 

bersenjata yang menyerang beberapa perkampungan dan kota-kota.  

 

Dalam konteks konflik bersenjata, perempuan tidak hanya memainkan peran fisik belaka. 

Pada saat yang sama kaum perempuan membentuk kebudayaan, meneruskan nilai-nilai 

kehidupan kepada anak-anak mereka. Peranan kaum perempuan dalam transfer nilai dapat 

membuat mereka mampu untuk menjadi pelaku dalam membangun perdamaian. Nilai yang 
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mereka ajarkan dapat berupa semangat perang atau semangat untuk membangun perdamaian 

yang langgeng.  

 

2. Perempuan sebagai korban di dalam konflik  

Pada 2002, Cordaid mengorganisir sebuah lokakarya partisipatif di Hotel Phoenic, 

Yogyakarta, bertajuk “Gender, Konflik dan Perdamaian”. Lokakarya ini dihadiri oleh para 

pemimpin agama, pemimpin adat, aparat militer, pejabat pemerintah, para akademisi, aktivis 

perempuan, tokoh masyarakat, wartawan, LSM, organisasi masyarakat sipil, para pengusaha, 

dan lembaga-lembaga dana. Di dalam lokakarya ini para peserta menyusun sebuah daftar 

dampak konflik bersenjata yang dialami oleh kaum perempuan dan laki-laki. Tabel 1 

menunjukkan kepada kita bahwa di dalam konflik bersenjata di Maluku kaum perempuan dan 

laki-laki mengalami banyak dampak yang serupa, namun kaum perempuan ternyata 

menghadapi lebih banyak dampak.  

 
Tabel 1  

Dampak konflik terhadap perempuan dan laki-laki  
 

Laki-laki Perempuan 
Kematian, kehilangan istri dan anak-anak  Kematian, kehilangan suami dan anak-anak  
Cacat fisik  Cacat fisik  
Trauma kejiwaan  Trauma kejiwaan  
Kehilangan pekerjaan/sumber ekonomi  Kehilangan pekerjaan/sumber ekonomi  
Kehilangan akses ke pasar  Kehilangan akses ke pasar  
Kehilangan akses ke pemanfaatan 
sumberdaya alam  

Kehilangan akses ke pemanfaatan sumberdaya 
alam  

 Pelecehan dan kekerasan seksual, kerusakan 
alat reproduksi  

 Pelacuran, jual beli seks  
Penurunan perawatan kesehatan 
perorangan  

Penurunan perawatan kesehatan perorangan dan 
perawatan kesehatan reproduktif   

 Kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh 
suami  

 Kehamilan dan kelahiran akibat kekerasan 
seksual*  

 Pengucilan sosial akibat kekerasan seksual 
kehamilan yang  di luar nikah * 

 Kerja paksa tanpa upah*  
*Added by Judy El-Bushra, 2003:16 
 
Dampak-dampak yang khusus dihadapi kaum perempuan adalah terkait dengan gender dalam 

sifat dari dampak tersebut. Banyak perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual, 

yang diyakini sebagai salah satu cara untuk melemahkan psikologi pihak lawan. Jika seorang 
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perempuan korban kekerasan seksual menjadi hamil dan melahirkan bayi, dia harus 

diasingkan dari keluarganya dan komunitasnya. Kekerasan seksual juga menimbulkan 

suasana tegang di dalam keluarga dan dapat menimbulkan kekerasan lebih lanjut oleh sang 

suami atau ayah terhadap anak atau istri yang telah menjadi korban sebelumnya.  Lebih dari 

itu, kesulitan ekonomi akibat perang atau konflik dapat menyebabkan kaum perempuan 

menjadi korban dari pelacuran dan perdagangan kaum perempuan.  

 

3. Kaum perempuan dan pelaku pembangun perdamaian  

Kaum perempuan tidak hanya terlibat sebagai aktor dan korban di dalam perang atau konflik, 

melainkan dapat juga sebagai pelaku pencipta perdamaian. Seperti yang terlihat dalam Tabel 

1, perempuan mengalami lebih banyak penderitaan dari laki-laki, dan itu membuat kita 

mengerti mengapa kaum perempuan menjadi faktor yang sangat penting dalam menghentikan 

pertikaian bersenjata. Graham Brown et al. dalam buku mereka berjudul Overcoming Violent 

Conflict (volume 3): “Peace and Development Analysis in Central Sulawesi” (hal.58), 

menyatakan bahwa UNDP sudah menginisiasi sebuah lokakarya tentang Analisis 

Pembangunan dan Perdamaian pada 12—15 Juli, 2004 di Palu. Dalam lokakarya tersebut 

para peserta mewakili para pihak utama dalam konflik di Sulawesi Tengah menyimpulkan 

bahwa peranan kaum perempuan dalam membangun perdamaian adalah sebuah prioritas 

program-program mereka. Lantas, apa itu penciptaan perdamaian?  

 

B. Mengapa desk review/need assessment penting? 

Peace building penciptaan perdamaian relatif merupakan konsep baru di Indonesia, dan 

umumnya masyarakat membicarakan secara umum saja tentang konsep penciptaan 

perdamaian dan transformasi konflik. Kerangka kerja pengarusutamaan gender dalam upaya 

membangun atau menciptakan perdamaian jarang sekali dibicarakan. Karena adanya 

kebutuhan mendesak akan peningkatan jumlah pemimpin perempuan dalam upaya 

penciptaan perdamaian di Indonesia, harus ada pengarusutamaan gender di dalam upaya 

program-program penciptaan perdamaian.  

 

Oleh karena itu sebuah desk review tentang pengalaman berbagai organisasi yang terlibat di 

dalam upaya membangun perdamaian adalah sebuah keharusan untuk mengembangkan 

gambaran yang utuh tentang bagaimana keterlibatan kaum perempuan di dalam upaya 

penciptaan perdamaian, baik proses maupun kegiatan-kegiatannya. Fungsi dari desk review 

adalah untuk mengkompilasikan dan menganalisis konsep-konsep pengarusutamaan gender 
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di dalam upaya penciptaan perdamaian, pengalaman organisasi-organisasi dalam membangun 

perdamaian dengan mengembangkan pengarusutamaan gender di dalam kegiatan-kegiatan, 

dan lebih-lebih tentang cara-cara bagaimana kaum perempuan dan organisasi perempuan 

terlibat di dalam upaya membangun perdamaian. Pendekatan dan metodologi dari organisasi 

di dalam melakukan pengarusutamaan gender di dalam upaya membangun perdamaian juga 

merupakan informasi penting yang harus dimasukkan dalam desk review untuk memberi 

inspirasi bagi organisasi-organisasi lain.  

 
 
C. Metodologi 
 
Studi ini bermaksud untuk memetakan dan mendokumentasikan program-program 

peningkatan kapasitas untuk kepemimpinan kaum perempuan dan upaya membangun 

perdamaian di Indonesia. Pemetaan akan dilakukan melalui desk review terhadao dokumen-

dokumen tertulis dikombinasikan dengan sejumlah interview terhadap perempuan-perempuan  

yang terlibat di dalam upaya menciptakan perdamaian di Poso dan Maluku. Yang juga 

tercakup dalam laporan studi ini adalah sebuah daftar berisi organisasi-organisasi dan kontak-

kontak perorangan, materi, dan sumberdaya, modul, metodologi, pembelajaran, dan praktek-

praktek yang berhasil. Studi lain yang memetakan program-program peningkatan kapasitas 

untuk kepemimpinan kaum perempuan dan upaya membangun perdamaian di tingkat 

internasional sedang dilakukan sekarang ini oleh sebuah konsultan internasional. 

  

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memetakan informasi-informasi yang ada dan sumber-

sumber data tentang program peningkatan kapasitas untuk kepemimpinan kaum perempuan 

dan upaya membangun perdamaian yang telah dilakukan di Indonesia. Pemetaan tersebut 

akan mengidentifikasi sumber-sumber nasional dari data dan informasi tentang program 

peningkatan kapasitas untuk kaum perempuan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku 

Utara dengan penekanan khusus pada sumber-sumber data dan informasi yang memasukkan 

perspektif gender. Studi ini akan mencakup dua kegiatan utama: 

• Pemetaan cepat terhadap program-program peningkatan kapasitas untuk 

kepemimpinan kaum perempuan dan upaya penciptaan perdamaian yang 

diselenggarakan oleh berbagai organisasi. Kegiatan studi ini mencakup program-

program terseleksi di bagian barat, tengah dan timur Indonesia, dengan penekanan 

khusus kepada bagian timur Indonesia. Pemetaan dan dokumentasi ini mencakup 
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daftar sejumlah organisasi dan kontak perorangan, bahan-bahan dan sumberdaya, 

modul, metodologi, pembelajaran dan praktek-praktek yang baik. ,  

• Hasil pemetaan dan dokumentasi akan dipresentasikan dalam lokakarya penilaian 

kebutuhan atau need assessment tingkat regional yang akan diselenggarakan di 

Indonesia bagian timur. Lokakarya ini akan menyoroti program-program peningkatan 

kapasitas untuk kepemimpinan kaum perempuan dan penciptaan perdamaian di 

Indonesia dan di tingkat internasional, khususnya praktek-praktek terbaik yang 

dijalankan. Di dalam lokakarya konsultan akan memberikan rekomendasi tentang 

modul-modul yang potensial untuk program peningkatan kapasitas  (baik untuk 

training, advokasi maupun netoworking, dan lain-lain) untuk kepemimpinan kaum 

perempuan dan penciptaan perdamaian di wilayah-wilayah yang disebutkan 

berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi oleh para peserta 

perempuan dan juga pada informasi tentang program kepemimpinan perempuan dan 

peningkatan kapasitas di Indonesia dan di tingkat internasional.  

 

Menggunakan hasil-hasil lokakarya penilaian kebutuhan, laporan akhir dari studi akan 

merekomendasikan kerangka kerja untuk kepemimpinan kaum perempuan dan penciptaan 

perdamaian di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara dan juga cara-cara untuk 

menghubungkan program-program serupa pada tingkat nasional dan internasional.  

 

Pemetaan program-program peningkatan kapasitas untuk kepemimpinan kaum 

perempuan dan penciptaan perdamaian yang relevan untuk Indonesia  

Studi ini akan mengidentifikasi sumber-sumber data dan informasi di tingkat nasional tentang 

program peningkatan kapasitas untuk kepemimpinan kaum perempuan dan penciptaan 

perdamaian di Indonesia, dengan penekanan khusus terhadap identifikasi sumber-sumber data 

informasi yang menggunakan perspektif gender. Kegiatan ini mencakup:  

• Wawancara sejumlah narasumber terpilih yang merupakan aktivis perempuan pembangun 

perdamaian  

• Mengumpulkan data dari laporan organisasi-organisasi nasional dan internasional yang 

bekerja dalam bidang yang sama di Indonesia  

• Mengumpulkan kliping koran tentang isu ini  

• Browsing websites untuk mengidentifikasi organisasi nasional dan internasional yang 

mempunyai program peningkatan kapasitas di Indonesia  
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• Membangun hubungan dengan organisasi yang melakukan kegiatan penciptaan 

perdamaian  

• Menghadiri lokakarya peningkatan kapasitas di Makasar yang diselenggarakan oleh 

World Bank (Sofei) dan UNDP. 

  

Studi ini juga akan mengembangkan sebuah kompilasi directory tentang organisasi yang 

memiliki program peningkatan kapasitas untuk kepemimpinan perempuan dan penciptaan 

perdamaian di Indonesia. Informasi tentang organisasi ini akan memusatkan perhatian pada 

enam hal, yaitu : 

• Nama organisasi  

• Lokasi dan alamat  

• Kontak perorangan  

• Pengalaman dalam gender dan penciptaan perdamaian   

• Pendekatan dan metodologi  

• Kekuatan organisasi dalam menjalankan program gender dan upaya penciptaan 

perdamaian  

 

Sebagai tambahan, studi ini juga akan mengumpulkan informasi tentang:    

• Studi kasus mengenai pengalaman dalam kegiatan-kegiatan membangun perdamaian di 

Papua dan Aceh. Sebuah rangkuman studi akan disertakan dalam laporan ini sementara 

laporan lengkap dari studi kasus akan menjadi lampiran terhadap laporan.  

• Pembelajaran atau praktek-praktek yang baik oleh organisasi-organisasi di tingkat 

nasional dan internasional dalam hal peningkatan kapasitas atau pendidikan mengenai 

upaya membangun perdamaian. Laporan tentang pembelajaran yang baik akan disertakan 

dalam laporan.  

 
D. Keterbatasan studi /desk review 

 
• Gender dan upaya membangun perdamaian belum banyak dibicarakan karena perspektif 

dominan adalah upaya membangun perdamaian tanpa menyertakan secara umum 

perspektif gender  

• Oleh karena pengarusutamaan gender dalam upaya membangun perdamaian masih pada 

tahap awal perkembangannya di Indonesia, data dan informasi tentang hubungan antara 

gender dan penciptaan perdamaian masih sulit diperoleh. Agar dapat memperoleh hasil 
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maksimum, studi ini perlu melibatkan lebih dari satu konsultan dengan periode kerja yang 

lebih panjang.  

• Karena kekurangan dokumentasi mengenai isu gender dan penciptaan perdamaian, maka 

konsultan perlu mencari data dan informasi tambahan melalui interview dan kliping surat 

kabar. Meskipun demikian, oleh karena pekerjaan ini dibatasi pada desk review konsultan 

tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan interview dan diskusi kelompok terfokus 

secara maksimal.  Akibatnya adalah bahwa konsultan tidak dapat mengumpulkan 

sebanyak mungkin data primer yang diperlukan untuk melakukan pemetaan dan analisis 

yang optimal.  

• Dokumen tertulis dan modul-modul tentang gender dan upaya membangun perdamaian di 

Indonesia sangatlah jarang. Ada banyak informasi verbal tentang pengalaman kaum 

perempuan sebagai pelaku pembangun perdamaian, namun informasi ini tersebar dan 

belum dikompilasikan secara sistematis. Konsultan perlu berupaya sebaik mungkin untuk 

menjalin informasi verbal tersebut berdasarkan pengalaman, kegiatan dan jaringan 

mereka sendiri, namun tetaplah sulit untuk menuliskan tentang praktek-praktek terbaik 

mengenai gender dan upaya membangun perdamaian  

 
E. Tantangan  

• Mendorong pengarusutamaan kerangka kerja gender ke dalam pendekataan yang umum 

digunakan dalam upaya membangun perdamaian.  

• Mengumpulkan dan menganalisis dengan menggunakan kacamata gender data-data 

tentang program dan kegiatan membangun perdamaian.  

• Mempengaruhi aktivis-aktivis pembangun perdamaian dan para pemimpin formal dan 

informal tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pekerjaan mereka.  

• Mengadvokasi sekolah-sekolah untuk mengadopsi pengarusutamaan gender dalam 

kurikulum mereka.  

• Menghasilkan sebuah dokumen tertulis yang lengkap tentang kerja-kerja transformasi 

konflik dan upaya membangun perdamaian untuk menjawaba persoalan langkanya 

dokumen tertulis dan sedikitnya kesempatan untuk mengumpulkan data dasar.  

• Meningkatkan kapasitas para aktivis pembangun perdamaian untuk memantau 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender yang dapat mempengaruhi 

upaya-upaya membangun perdamaian.  
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• Mendorong kerja pembuatan legal draft tentang kebijakan-kebijakan membangun 

perdamaian dengan menyertakan pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas 

analisis gender untuk para legal drafter.  

 
II. Studi kasus tentang pembelajaran-pembelajaran dari program-program 

peningkatan kapasitas dan kepemimpinan kaum perempuan di daerah konflik dan 
pasca konflik  

  

Informasi yang dijabarkan berikut ini barangkali tidak memuaskan karena data dan informasi 

tentang kerja-kerja  berbagai organisasi di Indonesia yang bergelut dengan isu membangun 

perdamaian tidaklah lengkap dan sistematis sebagaimana mengenai organisasi internasional. 

Sangat sedikit bahan tertulis atau dokumentasi mengenai kerja-kerja membangun perdamaian 

yang dilakukan oleh organisasi Indonesia. Sebaliknya, organisasi internasional memiliki 

dokumentasi yang lebih lengkap dan sistematis yang dapat diakses. Namun, dengan menggali 

informasi melalui website dan sejumlah wawancara dengan para perempuan pelaku kerja 

membangun perdamaian berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan merekan, maka 

informasi tentang upaya membangun perdamaian di Indonesia dapat disajikan.  

  
i. Poso – Sulawesi Tengah2 
 
Latar belakang 

Konflik di Poso, Sulawesi Tengah tidak saja menimbulkan korban nyawa begitu banyak 

manusia, namun juga menyebabkan ratusan perempuan dan laki-laki menjadi pengungsi di 

tanah airnya sendiri atau menjadi internally displaced people (IDPs). Konflik juga 

menyebabkan banyak orang kehilangan anggota keluarga dan sumber mata pencaharian. 

Dalam situasi konflik kaum perempuan menghadapi persoalan yang jauh lebih berat. Mereka 

menjadi korban kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual tidak hanya di dalam ruang 

publik melainkan juga di ruang-ruang privat seperti di rumah mereka sendiri. Namun 

perempuan juga dapat menjadi agen untuk upaya membangun perdamaian dan transformasi 

konflik.  

Untuk memperlajari gender dan upaya membangun perdamaian, PTD – UNDP program 

mengusulkan sejumlah faktor3 yang perlu diamati seperti: 

• Dampak konflik terhadap perempuan dan relasi gender di wilayah konflik 

                                                
2 Untuk informasi lebih lanjut tentang KPKPST di Poso, Sulawesi Tengah silahkan lihat Laporan Tahunan 
KPKPST 2004 dalam lampiran laporan ini.  
3 Faktor-faktor yang diusulkan ini serupa dengan yang dianjurkan oleh Adriane Ancil dalam presentasinya yang 
juga dikutip dalam bagian III dari laporan ini. 
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• Peranan perempuan sebagai agen transformasi konflik dan penciptaan perdamaian 

• Partisipasi perempuan di dalam upaya membangun perdamaian dan apa saja faktor 

yang dapat menghambat partisipasi perempuan  

• Pentingnya data tentang meningkatnya jumlah pemimpin perempuan di dalam 

upaya membangun perdamaian dan kegiatan pengarusutamaan gender 

 

Meskipun dokumentasi dan publikasi tentang pengetahuan mengenai gender dan penciptaan 

perdamaian secara umum sangatlah jarang, ada kelompok yang memberikan perhatian serius 

terhada dokumentasi pekerjaan mereka dalam upaya membangun perdamaian dan 

transformasi konflik di Sulawesi Tengah, khususnya di Poso. Kelompok ini dikenal sebagai 

KPKPST  atau Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah yang sudah 

mendokumentasikan kerja-kerja mereka dan menghasilkan laporan tahunan sejak 2003.  

 

KPKPST 

KPKPST adalah singkatan dari Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi 

Tengah. Organisasi ini didirikan pada 2000 sebagai sebuah jaringan LSM dari seluruh dunia. 

Sejak 2001 kelompok ini mengubah bentuknya dari sebuah jaringan menjadi sebuah lembaga 

kolektif. Keanggotaannya berdasarkan individu dan bukan organisasi. Sejak 2001  KPKPST  

memusatkan perhatian di Poso sebagai daerah pasca konflik. Di Poso KPKPST 

menyelenggarakan kegiatan pengorganisasian masyarakat di enam kecamatan, yaitu Poso 

Kota, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara, Kec. Lage dan Pamuna Utara 

(Tentena). Lembaga ini juga melakukan advokasi dan memberikan pelayanan bagi para 

korban konflik dan kekerasan militer. Di samping itu organisasi ini juga memberikan 

pendidikan dan penelitian untuk anggotanya. Dengan demikian KPKPST melakukan program 

pengorganisasian masyarakat, pendidikan, advokasi dan pelayanan bagi para korban selamat 

di Poso.  

 

Menurut Suraya Sultan4 dari KPKPST  situasi di Poso sekarang ini tidaklah kondusif. Teror 

dan pengeboman terus berlangsung, menyebabkan kerja KPKPST menjadi lebih sulit karena 

para korban umumnya perempuan. Pada awal kerjanya, hanya ada empat perempuan yang 

terlibat dalam upaya membangun perdamaian. Sekarang ini sudah ada 46 orang perempuan 

yang terlibat aktif dalam kerja-kerja membangun perdamaian yang dilakukan KPKPST.  
                                                
4 Berdasarkan wawancara dengan Suraya Sultan di Makassar pada November 22, 2005 dan presentasinya di 
dalam lokakarya di Makassar pada December 10, 2005 
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Adalah penting untuk mengamati proses informal dari upaya membangun perdamaian yang 

biasanya dilakukan oleh kaum perempuan dan jarang diakui oleh pemerintah daerah 

setempat. Kaum perempuan dari kampung yang menjual ikan dari kampung-kampung 

Muslim ke kampung-kampung Kristen ternyata memainkan peranan sebagai aktivis 

pembangun perdamaian. Sayangnya situasi yang tidak kondusif telah menjadi lebih 

berbahaya lagi bagi kaum perempuan, dan militer juga sudah menciptakan gambaran bahwa 

situasinya sangat berbahaya. Kondisi ini telah menyebankan perempuan takut dan enggan 

bepergian keluar menjual ikan ke pasar. Perkosaan dan kekerasan lainnya telah meningkat. 

Penelitan KPKPST menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebagai 

berikut: 

 
 

Graphic 1 
Percentage of Violence against Woman in 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Kerja-kerja KPKPST sangatlah penting tidak hanya karena organisasi ini berjuang untuk 

meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi pemimpin di dalam upaya membangun 

perdamaian melainkan juga karena ia menyajikan informasi dan dokumentasi mengenai 

dampak konflik terhadap perempuan dan menunjukkan bagaimana peran kaum perempuan 

dalam upaya tersebut. Oleh karena itu lembaga ini dapat menjadi sebuah contoh dari praktek 

atau pembelajaran yang baik yang dapat dirujuk di dalam kerja-kerja gender dan penciptaan 

perdamaian di Indonesia.  
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ii. Maluku  
 
Latar belakang5 

Tidak ada gambaran yang pasti tentang jumlah orang yang menjadi korban konflik antara 

Muslim dan Kristen di Maluku. Menurut majalah Tempo sampai 2001 terdapat sekitar 8000 

orang meninggal dalam konflik. Sementara menurut Aditjondro6 dari January 1999 sampai 

akhir 2000 terdapat sekitar 10000 orang meninggal, 40 % dari Maluku Utara, 40 % Maluku 

Tengah termasuk Seram, Ambon dan Lease dan 20 % dari Maluku Tenggara. 

Konflik, di semua daerah, telah menimbulkan banyak orang kehilangan anggota keluarga 

mereka dan kehilangan sumber penghasilan. Dalam situasi konflik perempuan menghadapi 

persoalan  yang berat. Mereka menjadi korban kekerasan baik di ruang publik maupun di 

ruang privat seperti di dalam rumah tangganya sendiri. Mereka menjadi korban perkosaan 

dan pelecehan seksual. Namun mereka juga dapat menjadi agen dari upaya membangun 

perdamaian dan transformasi konflik.  

 

Di Maluku terdapat sejumlah organisasi yang bekerja keras untuk membantu masyarakat, 

khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik. Hanya beberapa 

organisasi pelaku upaya membangun perdamaian yang menggunakan perspektif gender, di 

antaranya adalah Jantong Hati-Ambon dan Lakpesdam-NU, Kotamadya Ambon.  

 

Jantong Hati7 

Jantong Hati berarti seseorang yang dekat di hari8. Diketuai oleh Anna Ruswan Latuconsina 

organisasi ini dibentuk untuk mendukung kaum perempuan dan anak-anak dan juga 

menggunakan budaya sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian.  

 

Terkait dengan konflik di Maluku, banyak anak-anak yang kehilangan keluarga dan rumah 

mereka, sekolah dan kawan-kawan mereka. Situasi ini telah mengakibatkan dampak negatif 

terhadap kehidupan anak-anak tersebut. Mereka menjadi merasa tidak aman dan kehilangan 

nilai-nilai positif seperti toleransi dan cinta. Jantong Hati merancang sebuah program untuk 

anak-anak yang disebut Kelompok Anak Kreatif (KAF). Program KAF memfasilitasi anak-

anak untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai sosial positif seperti perdamaian, 
                                                
5 Lihat hal.5 – 22, “Media dan Konflik Ambon. Media, Berita, dan Kerusuhan Komunal di Ambon 1999 - 2002”,
 Eriyanto, Kantor Berita 68 H, Februari 2003, Jakarta. 
6 Ibid, p. 5 
7 Wawancara dan diskusi dengan Anna Ruswan Latuconsina, November 21, 2005 dan December 10 – 12, 2005. 
8 Brosur Jantong Hati 
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kerjasama, cinta, kesatuan, dan toleransi. Program ini menyediakan pelayanan langsung 

seperti beasiswa, makanan bayi dan anak-anak, taman bermain, dan kelompok budaya untuk 

anak-anak. Diharapkan bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini anak-anak Maluku dapat 

meneruskan pendidikan mereka dan memperoleh makanan yang cukup dan mendapatkan 

kembali kepercayaan diri berdasarkan kemampuan diri dan potensi mereka.  

 

Jantong Hati meyakini bahwa perempuan dapat memainkan peran penting di dalam upaya 

membangun perdamaian di Maluku. Organisasi ini menyediakan sejumlah kegiatan untuk 

kaum perempuan seperti peningkatan kapasitas untuk perempuan dalam bidang pendidikan, 

sosial politik, budaya dan teknologi. Program ini juga menyediakan kegiatan untuk 

memotivasi kaum perempuan untuk melatih kemampuan mereka dan juga mengintegrasikan 

perspektif gender untuk membantuk kaum perempuan mencapai kesetaraan gender dan 

keadilan di Maluku.  

 

Organisasi ini juga merancang sebuah program budaya sebagai alat untuk mencapai 

perdamaian di Maluku. Berdasarkan pengalaman mereka, banyak orang di Maluku, apa pun 

latar belakang mereka, memiliki toleransi terhadap sesamanya. Latar belakang keyakinan 

agama yang berbeda tidak menghambat mereka untuk bernyanyi dan menari bersama. 

Mereka punya toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Untuk mengembangkan nilai 

toleransi ini Jantong Hati menyelenggarakan festival nyanyi dan menari untuk mendorong 

penguatan toleransi dan saling menghormati dan mengembangkan kerjasama. Dengan 

melakukan sosialisasi kembali nilai-nilai tersebut kepada anak-anak, perempuan dan 

masyarakat  Jantong Hati bermaksud untuk memelihara suasana damai dan mencegah 

timbulnya konflik.  

 

Jantong Hati menyediakan juga program untuk memperkuat kemampuan kaum perempuan 

dan anak-anak dalam hal ketrampilan untuk membangun perdamaian seperti 

mediasi/negosiasi/rekonsilias; rehabilitasi daerah konfli; penguatan masyarakat sipil, promosi 

toleransi dan keragaman.  

 

Jantong Hati menggunakan pendekatan partisipatif (simulasi, bermain peran, diskusi 

kelompok, seminar pendek, dan kuliah singkat) untuk mengembangkan pemikiran kritis, 

khususnya dalam pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai seperti toleransi dan kerjasama 

antar kelompok berbeda agama. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mengurus masyarakat 
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dan kaum perempuan Jantong Hati juga menggunakan metode pendidikan orang dewasa yang 

memperlakukan semua peserta sebagai rekan setara. Organisasi ini menargetkan untuk 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan kaum perempuan dan mempromosikan toleransi 

dan pluralisme di masyarakat Maluku.  

 

 

Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) 

Mercy Barends, perwakilan LPPM mengatakan bahwa LSM melakukan kegiatannya untuk 

memperkuat dan memajukan partisipasi masyarakat sipil, termasuk kaum perempuan dan 

masyarakat bawah.  

  

Organisasi ini memfasilitasi kaum perempuan untuk mengorganisir pertemuan-pertemuan 

untuk membantu mereka mempraktekkan ketrampilan mediasi. Tujuannya adalah untuk 

mendorong masyarakat untuk saling percaya dan membangun aliansi antara kaum perempuan 

di tingkat akar rumput baik dalam komunitas Muslim maupun Kristen.  

 

LPPM menggunakan isu kekerasan terhadap kaum perempuan untuk mengembangkan kerja-

kerja advokasinya dengan kelompok-kelompok perempuan dan LSM perempuan di Ambon. 

Mereka mengorganisir kegiatan lobbi dan kampanye media untuk menghentikan kekerasan 

terhadap perempuan dan melakukan upaya untuk membawa kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan ke pengadilan. Kasus-kasus tersebut biasanya perkosaan, kebanyakan dilakukan 

oleh militer selama konflik dan kekerasan fisik seperti pemukulan dan kekerasan non fisik 

seperti ingkar janji untuk menikahi dan meninggalkan si perempuan dalam keadaan hamil.  

 

LPPM juga giat dalam mengadvokasi tentang pentingnya mengangkat isu kesehatan 

reproduktif dan hak perempuan dan anak-anak di Maluku, khususny di Ambon. Isu-isu 

seperti penyediaan makanan untuk anak-anak dan bayi, pengobatan dan pencegahan penyakit 

menular seksual dan juga hak untuk mendapatkan program keluarga berencana yang baik. 

 

Organisasi ini juga merasa bahwa dalam situasi pasca konflik, banyak perempuan mencari 

sumber penghidupan, sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu organisasi ini juga 

menyediakan kegiatan ekonomi skala kecil untuk membantu perempuan menjadi pedagang 

kecil. Ketrampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi skala kecil diberikan kepada kaum 
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perempuan karena di dalam situasi konflik mereka yang paling bertanggung jawab terhadap 

ekonomi keluarga.  

 

LPPM menggunakan diskusi kelompok, seminar pendek, dan kuliah singkat untuk 

mengembangkan ketrampilan perempuan dan memperluas wawasan pengetahuan mereka, 

khususnya untuk mendukung perempuan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan 

mendukung hak ekonomi perempuan. Sebagai perempuan mereka memiliki hak untuk 

berdagang dan mendapatkan penghasilan bagi keluarganya. Terkait dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan masyarakat dan perempuan, LPPM juga menggunakan metode 

pendidikan orang dewasa yang memperlakukan peserta secara setara. Organisasi ini 

menargetkan untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan khususnya di dalam upaya 

menghapus kekerasan terhadap kaum perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender 

melalui pengetahuan mengenai hak ekonomi dan kesehatah reproduktif di tengah masyarakat 

Maluku.  

 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM-NU 

Kotamadya Ambon) 

Organisasi ini adalah salah satu cabang dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu 

Nahdlatul Ulama. Hilda Dj. Rolobessy diketahui sebagai salah satu perwakilan dari 

organisasi ini. Berkantor di Ambon lembaga ini sangat aktif dalam mempromosikan hak-hak 

pengungsi domestik atau yang dikenal dalam istilah Inggris sebagai IDP khususnya yang 

perempuan, di Ambon.  

 

Organisasi ini juga mempromosikan program peningkatan pendapatan ekonomi untuk pada 

pedagang kecil perempuan di sektor informal untuk menanggulangi dampak kerusuhan. 

Kaum perempuan dilatih untuk menjadi pedagang yang punya ketrampilan memadai di 

Ambon, karena setelah konflik kaum perempuan mengemban tanggung jawab untuk 

mendapatkan penghasilan ekonomi bagi rumah tangganya. Lakpesdam-NU juga aktif dalam 

mempromosikan pentingnya penggunaan perspektif gender di dalam memahami situasi-

situasi konflik di Maluku, khususnya di Ambon. 

  

Salah satu sumbangan penting dari organisasi ini dalam kerjanya di Ambon adalah kerja-

kerjanya dalam mendukung korban traumatis dari kekerasan terhadap perempuan. Selama 

situasi konflik di Ambon ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan 
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oleh militer, dan para korban masih harus terus dibantu sampai kini. Banyak kasus yang 

belum diajukan ke pengadilan. Organisasi ini aktif bekerja dalam isu ini.  

 

Dengan demikian Lakpesdam NU melalui aktivitasnya mencoba untuk mempromosikan hak 

asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Organisasi ini juga melakukan 

sejumlah kegiatan advokasi dan lobbi ke pemerintah daerah tentang bagaimana melakukan 

advokasi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan, yaitu korban perkosaan. Lebih 

jauh lagi, untuk membantu memahami situasi konflik di Ambon organisasi ini melakukan 

penelitian dan analisis konflik berdasarkan perspektif gender.  

 

Organisasi ini juga menyediakan bahan-bahan training tentang pengembangan organisasi dan 

ketrampilan dalam membangun perdamaian, seperti melakukan lobbi dan advokasi isu yang 

muncul selama terjadi konflik dan pasca konflik di Ambon. Juga menyediakan dukungan 

teknis dan pertukaran informasi seperti ketrampilan untuk perempuan korban trauma 

kekerasan terhadap mereka.  

 

Jaringan Tabao Mahina Maluku (JTMM) 

Adalah menarik untuk mempelajari kegiatan yang dilakukan LSM untuk membangun 

perdamaian di Maluku, khususnya di Ambon. LSM perempuan khususnya telah membentuk 

sebuah jaringan yang Jaringan Tabao Mahina Maluku (JTMM). Jaringan ini terdiri dari 

sejumlah LSM perempuan yang bekerja secara kolektif untuk membangun data base yang 

kuat tentang jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan selama terjadinya konflik di 

Maluku. Apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan selama terjadinya konflik?  

 

Jaringan ini juga bekerja secara kolekti untuk melakukan advokasi kasusu-kasusu kekerasan 

terhadap perempuan, karena kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh 

pihak militer. Dalam situasi seperti ini bekerja secara kolaboratif adalah strategi yang cerdas 

untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan di Maluku.  

 

Oleh karena itu, LSM perempuan di Maluku secara bersama-sama mencoba untuk 

memperkuat kelompok perempuan dan masyarakat terkait dengan ketrampilan mereka untuk 

menyediakan pelayanan bagi para korban kekerasan di Maluku dengan memberikan pelatihan 

bagi mereka.  

 



22 
 

iii. Aceh --Nagroe Aceh Darussalam (NAD) 
 

Latar belakang: 
 
Konflik di Aceh baru mulai diketahui dunia luar sejak Desember 2004 ketika terjadi bencana 

tsunami. Namun upaya membangun perdamaian ternyata sudah lama perlu dilakukan karena 

konflik bersenjata di Aceh telah berlangsung sejak sekitar tiga dekade lalu. Penduduk sipil 

sudah lama menderita sejak 1970an ketika kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka 

bertikai dengan Tentara Nasional Indonesia. Diperkirakan 10.000 orang telah tewas sebagai 

korban langsung akibat konflik tersebut (Sutton, 2005, p.1)  

 

Pemerintah menghentikan operasi militer di Aceh (DOM) pada Agustus 1998, dan dalam 

September dan Oktober 1999 mengakui status istimewa propinsi tersebut melalui UU No. 

44/1999. Sementara UU ini tidak secara dramatis menunjukkan perbedaan dengan 

perundangan desentralisasi, UU ini memberikan Aceh hak khusus untuk menyelenggarakan 

kepercayaan agama, budaya, pendidikan di dalam kerangka nasioanl. Situasi konflik di 

tingkat bawah tidaklah menjadi lebih baik, dan di banyak tempat konflik hanya tertunda saja. 

(Operasi Militer –DOM—di Aceh berlangsung dari 1989 sampai1998). Banyak pimpinan 

senior militer menolak gagasan negosiasi dalam bentuk apapun dengan GAM selama mereka 

menolak untuk melepaskan tuntutan merdeka. Diperkirakan bahwa sejak pemberlakuan DOM 

pada Agustus 1998 sampai berakhirnya pada 1999, 447 masyarakat biasa terbunuh dan 144 

orang hilang  (Wilson, 2005, p.40) 

 

Tsunami mempercepat proses perdamaian di Aceh. Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya 

bersepakat untuk melakukan sejumlah pembicaraan di Helsinki. Upaya perdamaian ini 

mendapatkan dukungan yang antusias dari masyarakat internasional. Meskipun demikian, 

sebuah kekeliruan utama dari inisiatif ini, seperti berbagai inisiatif perdamaian lainnya di 

Aceh di masa lampau, adalah kurangnya keterlibatan masyarakat sipil Aceh di dalam 

negosiasi tentang perdamaian. (Sutton, 2005, p.1)  

 

Perempuan dan Program Membangun Perdamaian  

Kaum perempuan Aceh telah menunjukkan determinasi dalam berpartisipasi di dalam upaya 

perdamaian dan rekonstruksi sosial di Aceh. Walaupun mereka  tidak dikenal sebagai aktivis 

pembangun perdamaian, kegiatan rekonstruksi sosial yang mereka lakukan telah 

mempromosikan perdamaian di Aceh. Kaum perempuan Aceh berupaya bersama 
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merumuskan kepentingan dan kebutuhan mereka, dan untuk mengembangkan bentuk dan 

model kegiatan rekonstruksi sosial dan penciptaan perdamaian yaitu dengan menggunakan 

kearifan loka dan mengembangkan model-model setempat dari transformasi konflik. 

 

Di dalam mengembangkan dan menyelesaiakan strateginya, kaum perempuan Aceh dan 

kelompok perempuan menyelenggarakan tida lokakarya/seminar. Pertama, kaum perempuan 

Aceh dan kelompok perempuan mengorganisir sebuah lokakarya di Medan pada 24 – 25 

Februari untuk mengembangkan strategi mempromosikan partisipasi perempuan dalam 

rekonstruksi sosial di Aceh. Pada 13 Maret 2005, mereka berkumpul lagi di Jakarta untuk 

mengembangkan rencana kerja lebih rinci yang kemudian diselesaiakan dalam lokakarya 

ketiga. Rencana kerja ini dilampirkan di sini sementara rangkuman laporang lokakarya dan 

seminar disajikan di bawan ini. Harapannya adalah bahwa upaya kaum perempuan Aceh dan 

kelompok perempuan dapat memberi pencerahan kepada permpuan dan organisasi permpuan 

di dalam berbagai wilayah konflik.  

 

Kekuatan program: 

• Ada keinginan yang kuat di kalangan perempuan Aceh untuk terlibat di dalam 

rekonstruksi sosial di Aceh. 

• Kekuatan dari Strategi representasi perempuan dalam rekonstruksi sosial di Aceh 

adalah pada proses partisipatif yang didorongnya di mana perempuan duduk bersama  

untuk merumuskan kebutuhan dan kepentingan mereka. 

• Kenyataan bahwa kaum perempuan Aceh dan kelompok perempuan telah bertemu 

bersama tiga kali di tempat berbeda menunjukkan bahwa mereka gigih dan tabah 

dalam bekerja sama untuk mengembangkan sebuah rencana kerja yang utuh untuk 

mempromosikan kepentingan dan kebutuhan mereka 

 
a. Proses Lokakarya di Medan, 24-25 Februari 2005 
 
Lokakarya ini diselenggarakan selama dua hari dan difasilitasi oleh tiga fasilitator yairu 

Edriana Noerdin, Nani Zulminarni dan Sita Aripurnami.  

 

Ada 16 orang peserta terdiri dari utusan LSM, akademisi, dan lembaga pemerintah yang 

mengikuti lokakarya ini. Namun ada dua peserta yang membatalkan keikutsertaan mereka 

karena jadwal kerja yang sangat padat.  
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Pada hari pertama lokakarya berlangsung dari pukul 8.30 sampai 21.30 malam. Pada hari 

kedua lokakarya berlangsung dari 08.30 sampai pukul 17.00 petang hari. Setiap hari peserta 

menyepakati tentang satu kali istirahat makan siang dan makan malam pada hari pertama. 

Kopi dan teh disajikan selama berlangsungnya sesi pertemuan sehingga tidak menggunakan 

waktu khusus dan ini menghemat waktu untuk diskusi yang lebih intensif. Istirahat makan 

siang dan malam juga sekaligus digunakan oleh peserta muslim untuk melakukan shalat. 

Dengan demikian selama dua hari tersebut para peserta mendapatkan 16.5 jam untuk belajar 

bersama.  

 

Rangkuman kegiatan hari pertama lokakarya  

Menyangkut substansi, fasilitator mengawali lokakarya dengan mengundang dua orang 

narasumber untuk memberikan presentasi tentang pandangan mereka mengenai kondisi 

pendidikan dan nilai-nilai Islam tentang perempuan di NAD. Fasilitator juga mengundang 

rekan-rekan dari RPUK untuk berbagi temuan mereka setelah tsunami mengenai kondisi 

kesehatan kaum perempuan, dan juga meminta ibu Lailisma dari Biro PP NAD untuk 

menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan setelah tsunami. Secara rinci presentasi 

kemudian mengarah kepada diskusi tentang tantangan dan peluang bagi berbagai pihak untuk 

melahirkan sebuah strategi pelibatan perempuan dan rekonstruksi Aceh. Diskusi juga coba 

mencari jalan keluar tentang bagaimana menerapkan strategi tersebut dalam praktek, seperti 

merencanakan program. Berdasarkan diskusi maka para pihak berpandangan bahwa perlu 

lebih banyak isu tentang pendidikan, nilai agama dan kesehatan yang dihadapi perempuan di 

Aceh.  

 

Setelah istirahat makan siang, para peserta difasilitasi untuk mendiskusikan dua pertanyaan, 

yaitu: (i) mengidentifikasi ada saja isu dan permasalahan terkait dengan rekonstruksi sosial di 

NAD yang terkait dengan peran perempuan dan juga masyarakat secara umum; (2) 

mengidentifikasi apa saja potensi yang dimiliki kaum perempuan Aceh.  

 

Hasil diskusi kelompok menegaskan beberapa isu strategis sebagai berikut;  

1. kebutuhan akan data tersegregasi yang mencerminkan jumlah perempuan dan laki-

laki, anak perempuan dan laki-laki di pengungsian. Ada pula kebutuhan yang 

mendesak akan data persoalan yang dihadapi perempuan yang mengalami dampak 

langsung dari tsunami dan yang mengalami dampak tidak langsung, yang melibatkan 
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informasi tentang mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang akan 

dilakukan untuk melibatkan perempuan di dalam rekonstruksi sosial di Aceh.  

2. Kebutuhan akan pengembangan kelembagaan yang akan menjadi pusat informasi 

dan komunikasi untuk rekonstruksi social di Aceh  

3. Kebutuhan akan pengembangan sumberdaya manusia bagi orang-orang yang 

terlibat dalam upaya pelibatan kaum perempuan di dalam rekonstruksi sosial di Aceh   

4. Kebutuhan akan advokasi tentang persoalan kaum perempuan di Aceh baik 

maslah yang merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari tsunami   

5. Kebutuhan akan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap 

program-program kolaborasi   

 

Di malam hari para peserta mendiskikan strategi untuk melibatkan kaum perempuan di alam 

rekonstruksi sosial di Aceh. Ada tiga butir penting yang dikemukakan oleh peserta sebagai 

rencana bersama, yaitu: 

1. Organisasi/struktur program 

 Apakah program memang memenuhi kebutuhan praktis perempuan? 

 Apakah perempuan mempunyai akses ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

monitoring dan evaluasi program?  

 Sampai sejauh mana keterlibatan kaum perempuan di dalam upaya 

rekonstruksi social?  

 Bisakah program ini meningkatkan pemahaman kritis kaum perempuan?  

 Apakah perempuan memiliki control terhadap diri mereka sendiri dan kepada 

keterlibatan mereka secara keseluruhan di dalam rekonstruksi social?   

 

2. Kordinasi dan Jaringan: apa saja jaringan dan kordinasi yang telah dibentuk dan 

yang akan dikembangkan untuk pelibatan kaum perempuan di dalam rekonstruksi 

sosial di Aceh?   

 

3. Advokasi 

• Kegiatan apa saja yang dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan strategis dan 

praktis dari kaum perempuan di Aceh?   
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Rangkuman kegiatan Lokakarya dua hari   
 
Pada hari kedua, pada dasarnya fasilitator mengawali pertemuan dengan meminta peserta 

untuk membentuk kelompok diskusi untuk membahas langkah berikutnya dari pertemuan ini. 

Para peserta diminta untuk mengidentifikasi; 

1. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bersama?  

2. Apa bentuk lembaga yang paling tepat untuk situasi Aceh sekarang ini? 

3. Kerangka waktu dari kegiatan kolektif . 

 

Para peserta menyepakati untuk menggunakan skema berikut ini sebagai skema kerja: 

 
Skema Strategi Representasi Perempuan dalam Rencana Rekonstruksi Sosial di Aceh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Skema ini adalah kesepakatan tentatif antar peserta, tetapi sekurang-kurangnya dapat 

digunakan sebagai rencana kerja awal dan strategi perempuan untuk keterlibatan mereka di 

dalam rekonstruksi sosial di Aceh. Diharapkan bahwa strategi ini dapat dikomunikasikan dan 

dibagi dengan kelompok sosial lain agar dapat menghasilkan sebuah gerakan yang lebih luas 

di hari depan yang tidak terlampau lama. Tentu saja ini juga dapat dilihat dalam upaya kaum 

perempuan di dalam upaya rekonstruksi sosial di Aceh. 

 
Rekomendasi Lokakarya dua hari   
 
Ada empat kegiatan yang direncanakan kelompok perempuan untuk melibatkan kaum 

perempuan dalam rekonstruksi sosial di Aceh. Kegiatan tersebut adalah; 

1. Data dan informasi 

2. Capacity Building bagi multipihak secara umum dan untuk perempuan secara khusus 

3. Advokasi  

Jaringan dan 
Kordinasi 
(MISPI) 

Advokasi Capacity 
building 

Data & 
Informasi  

Studi 
kebijakan 
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4. Studi kebijakan (mempelajari cetak biru Rencana Rekonstruksi Sosial Aceh) 

5. Mekanisme monitoring dan evaluasi 

 
Para peserta sepakat mengenai kegiatan berikut ini; 

1. Menyebarluaskan hasil diskusi ini di Jakarta untuk mendapatkan masukan yang lebih 

dalam mengenai rencana dan strategi dan sepakat menunjuk Syarifah Rahmatilah, 

Rosma Wardhani, Lailisma dan Hemma Marleny untuk mewakili para peserta untuk 

ikut pertemuan di Jakarta pada 9 Maret di Jakarta    

2. Untuk bertemu lagi di Banda Aceh untuk mempersiapkan sebuah rencana kerja 

bersama tentatif pada hari Minggu, 13 Maret 2005 pada pukul 11.00 – 16.30. 

 
b. Seminar sebagai kegiatan kampanye lanjutan strategi keterlibatan kaum perempuan 

dalam rencana rekonstruksi sosial di Aceh yang diselenggarakan di Jakarta pada 9 
Maret 2005 

 
Seminar dilaksanakan satu hari dengan moderator Sita Aripurnami. Ada lebih dari 100 orang 

hadir pada seminar ini, mewakili pemerintah, LSM, lembaga donor, akademisi, media massa, 

dan komunitas Jakarta. Seminar ini berlangsung dari pkl 13.00 sampai 17.00. Setelah 

penyajian oleh narasumber ada saling berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang strategi 

keterlibatan kaum perempuan dalam rekonstruksi sosial di Aceh pasca tsunami.  

 

Seminar 

Seminar tentang “Stretegi Representasi Perempuan dalam Rencana Rekonstruksi Sosial di 

Aceh” melibatkan beberapa narasumber sebagai berikut:: 

1. Syarifah Rahmatilah, “Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Rencana Rekonstruksi 

Sosial Di Aceh” 

2. Lailisma, “Kepentingan Kaum Perempuan Pasca Tsunami: Apa yang dilakukan 

Pemerintah?” 

3. Debra H Yatim, “Upaya Masyarakat Sipil untuk Rencana Rekonstruksi Sosial di 

Aceh” 

4. Alexander Irwan,”Strategi Multipihak dalam Rencana Rekonstruksi Sosial di Aceh; 

Di mana suara kaum perempuan?” 

 

Berdasarkan diskusi dalam seminar, para peserta mendapat pembelajaran dari presentasi 

Syarifah Rahmatilah, seorang aktivis perempuan dari Banda Aceh dan ibu Lailisma, kepala 

kantor Pemberdayaan Perempuan NAD bahwa permasalahan di Aceh telah berlangsung jauh 
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sebelum terjadinya tsunami. Pernyataan ini didukung oleh narasumber lainnya dan oleh 

sebagian besar peserta.  

 

Situasi konflik, Otonomi Khusus, Status Darurat Militer dan tsunami telah membuat kaum 

perempuan Aceh berada dalam situasi yang lebih buruk dari kaum perempuan di belahan lain 

Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Syarifah, kaum perempuan Aceh harus memulai 

kehidupan dari nol lagi setelah terjadinya tsunami.. 

 

Dalam ketiga tahapan kerja setelah tsunami, yaitu tahap darurat, rehabilitasi, dan rekonstrusi, 

kaum perempuan tidak diperhitungkan sama sekali. Banyak contoh yang dapat 

menggambarkan situasi ini, misalnya pembagian serbet kesehatan (tissue) di daerah di mana 

tidak ada perempuannya sehingga serbet kesehatan ini tidak berguna sama sekali di daerah 

tersebut. Sementara di tempat lain banyak perempuan korban selamat membutuhkan serbet  

kesehatan ini sementara barang tersebut tidak ada selembarpun tersedia9. Ini menunjukkan 

bahwa kepentingan kaum perempuan tidak dipertimbangkan oleh penyedia barang ini.  

 

Melalui diskusi ini ibu Syarifah dan ibu Lailisma juga turut berbagi informasi tentang hasil-

hasil pertemuan kelompok perempuan di Medan pada Februari 2005. Mereka menyatakan 

bahwa kelompok perempuan sejak pertemuan tersebut akan membagikan pengalaman dan 

membangun jaringan dengan kelompok masyarakat sipil lainnya di Aceh untuk terlibat dalam 

proses Rencana Rekonstruksi Sosial di Aceh10. Pada titik ini mereka juga mengungkapkan 

kebutuhkan mereka untuk bergandengan tangan dengan dan meminta dukungan dari 

kelompok pendukung dan para sahabat untuk dapat mencapai tujuan dari rencana 

rekonstruksi sosial di Aceh.   

 

Alexander Irwan juga mengemukakan pemikiran yang penting menyangkut GEM (Gender 

Empowerment Measure) dan  HDI/HPI (Human Development Index/Human Poverty Index) 

yang perlu dikaji dengan cermat. Meningkatnya jumlah perempuan dalam dewan perwakilan 

rakyat di Aceh tidaklah merupakan sebuah capaian. Yang lebih penting adalah menemukan 

jalan keluar tentang bagaimana peningkatan jumlah ini dapat berkontribusi kepada 

                                                
9 Gambaran lebih lengkap tentang situasi Aceh dapat dibaca dalam transkripsi dan catatan pertemuan di bagian 
apendix. 
10 Lihat laporan Diskusi di Medan 24 – 25 Februari 2005. 
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kesejahteraan kaum perempuan Aceh setelah mengalami situasi konflik berkepanjangan dan 

lebih-lebih setelah bencana tsunami.    

 

Beliau kemudian menganjurkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. mengorganisir data mengenai orang miskin dilengkapi dengan uraian mengapa orang-

orang ini menjadi miskin dan disegregasi berdasarkan jenis kelamin 

2. alokasi budget dari APBD bagi kesejahteraan kaum perempuan 

3. advokasi keterlibatan kaum perempuan dalam Musrembang 

 
 Rekomendasi dari Seminar: 

1. pada tingkat wacana, adalah penting untuk berbagi pemikiran tentang situasi kaum 

perempuan Aceh dan mereka yang mempunyai kepentingan dalam pelibatan kaum 

perempuan di dalam Rencana Rekonstruksi Sosial dengan kelompok masyarakat sipil 

lainnya baik di Aceh maupun di luar Aceh. 

2. pada tataran yang lebih praktis, ada perhatian yang diperlukan untuk mendapatkan 

dukungan dan fasilitasi untuk menghasilkan rencana kerja sebagai tahapan-tahapan 

untuk terlibat dalam Rencana Rekonstruksi Sosial di Aceh  

 
iv. Papua11 
 
Latar belakang 
 
Setelah berlangsung selama 20 tahun, status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) 

dicabut pada 1998. Periode DOM telah menimbulkan perasaan dijajah di kalangan 

masyarakat Papua, dan masih segar dalam ingatan mereka pelanggaran HAM yang terjadi. 

Pencabutan DOM disusul dengan serangkaian gerakan sosial yang mencari bentuk dan 

tingkat pengurusan diri sendiri yang akan menjadi bentuk terbaik untuk melayani 

kepentingan orang Papua. Pada 2000 Kongres Rakyat Papua diikuti dengan pembentukan 

Presidium Dewan Papua yang tetap berada diluar struktur politik formal.  

 

Pada 2001 pemerintah mengeluarkan UU No. 21 yang memberikan Statu Otonomi Khusus 

(Otsus) kepada propinsi Papua. UU ini diikuti dengan peraturan pemerintah (PP) yang 

menetapkan aturan bagi pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP mempunyai 
                                                
11 Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat presentasi power point tentang Papua yang dilampirkan pada 
laporan ini. Presentasi ini disiapkan oleh Edriana Noerdin dan Sita Aripurnami untuk Program Kepemimpinan 
Perempuan dan Penciptaan Perdamaian, sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Makasar pada 10 – 12 
Desember 2005. 
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kewenangan untuk memilih gubernur Papua. Di bawah MRP ada Dewan Perwakilan Rakyat 

Papua (DPRP). Selama sekitar dua tahun, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan PP yang 

sangat ditunggu-tunggu. Sebaliknya, secara mendadak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Instruksi Presiden No.  1/2003 tentang pemekaran Papua menjadi tiga propinsi. Inpres ini 

pada dasarnya membuat UU Otsus menjadi tidak berfungsi, dan menciptakan perasaan 

bingung dan kekecewaan.  

Kondisi ini menyebabkan situasi di mana tidak ada hubungan yang setara dalam mengakses 

sumberdaya di Papua. Meskipun Papua adalah kawasan yang kaya sumberdaya alama 

(minyak, emas, sumberdaya kelautan, hutan hujan tropis dll0 akses orang Papua ke 

sumberdaya ini sangat dibatasi.   

 
Dampak konflik 

• Ada persoalan dalam pengelolaan sumberdaya di Papua (sumberdaya alam, 

sumberdaya sosial,ekonomi, budaya dan politik).  

• Kekerasan di Papua meningkat, khususnya terhadap kaum perempuan. Perempuan 

Papua adalah korban paling rentan terhadap pelecehan seksual, perkosaan dan 

kekerasan. Dalam ruang privat tingkat kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. 

• Isu HIV/AIDS sangat menggiriskan, dengan banyak organisasi yang bekerja untuk 

menolong masyarakat yang hidup dalam ancaman penyakit ini yang dikenal dengan 

istilah PLWA (people living with AIDS). 

 
Program Gender dan Penciptaan Perdamaian 
  
Dalam hubungan dengan situasi tersebut, ada banyak organisasi yang memiliki pengalaman 

dalam melakukan kegiatan atau program yang dapat ditempatkan sebagai upaya membangun 

perdamaian dan transformasi konflik. Berikut ini adalah gambaran tentang kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh LSM di Papua:  

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan. Kegiatannya mencakup penyediaan pelayanan 

kesehatan, sosialisasi dan pendidikan tentang pencegahan HIV/AIDS dan juga 

penyebarluasan perangkat keluarga berencana. Pelayanan juga mencoba menurunkan 

jumlah kematian ibu melahirkan dan kematian anak akibat kurang gizi. Di antara 

organisasi yang menangani isu ini adalah PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia) di Biak dan  Kelompok Pemerhati Hak-Hak Perempuan Merauke. 
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2. Pelayanan untuk korban kekerasan (pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap 

perempuan) Kelompok Pemerhati Hak-Hak Perempuan Merauke adalah salah satu 

organisasi yang bekerja dengan tekun menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan  

 

3. Sosialisasi keadilan gender. Sosialisasi kerangka kerja pengarusutamaan gender 

melalui pelatihan analisis gender dan lokakarya. Antara lain adalah Lembaga 

Pengkajian Pemberdayaan Perempuan & Anak Papua (LP3A-P)  Waena, Jayapura. 

 

4. Penguatan komunitas melalui ekonomi.  Menyediakan program peningkatan 

pendapatan melalui identifikasi sumberdaya alam yang dapat digunakan sebagai 

sumber penghasilan. Misalnya dapat dilihat dalam kerja ELPERA di Fak-fak yang 

telah berhasil menggunakan pala sebagai sumber ekonomi bagi komunitas masyarakat 

di sana. 

 

5. Penguatan kebudayaan lokal masyarakat. Membantu masyarakat untuk 

mengidentifikasi budaya lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi kaum 

perempuan dan laki-laki di kampung. Pekerjaan yang menarik telah dilakukan oleh 

ELPERA di Fak-Fak yang mengedepankan budaya lokal yang dapat memperkuat 

perempuan dan laki-laki dalam membahas kebutuhan masyarakat di sana 

 

6. Ketrampilan dalam membangun perdamaian. Ada sejumlah organisasi yang 

memiliki ketrampilan dalam membangun komunikasi tanpa kekerasan dan mencoba 

untuk memainkan peran mediasi antara lain adalah gereja, LSM, aktivis lokal dan 

kelompok-kelompok masyarakat setempat.  Salah satu organisasi yang memiliki 

ketrampilan ini adalah YPMD  (Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa) in Abepura 

– Jayapura. 

 

7. Advokasi/Lobby. Menyelenggarakan kampanye dan advokasi seperti Common 

Ground Papua. Organisasi ini telah memfasilitasi pembentukan jaringan informal 

aktivis perempuan pembangun perdamaian di Papua (Timika, Biak & Jayapura) 

sebagai sebuah forum untuk berbagi pengalaman tentang upaya membangun 

perdamaian di kota-kota tersebut.  
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8. Upaya-upaya mengenai Pemerintahan yang baik.  Mencoba untuk memperkuat 

posisi organisasi masyarakat sipil dengan memfasilitasi mereka untuk mendiskusikan 

dan merumuskan posisi mereka terkait dengan jenis dan tingkat pengurusan diri 

sendiri di Papua, dan program yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. 

Kegiatan ini dilakukan oleh FOKER LSM Papua. 

 

9. Konservasi lingkungan. Menurut tradisi di Papua, kaum perempuan lebih 

berpengalaman dalam mengurus lingkungan. Kondisi ini dapat diliha melalui kerja 

mama Yosepha Alomang dari Yayasan Hak Asasi Manusia anti Kekerasan di Timika 

yang berjuang melawan perusakan lingkungan kampungnya oleh MNC di Timika. 

 

10.  Rehabilitasi kampung pasca gempa. Beberapa LSM masih bekerja membangun 

kembali kampung setelah terjadinya gempa bumi 2002, karena masih ada ratusan 

orang yang menjadi pengungsi di negeri sendiri (IDP). Salah satu LSM itu adalah 

Kelompok “Faduru” Lingkungan Hidup di Biak.   

 
 
v. Peace Brigades International (PBI)12 
 
Pendahuluan 
 
The Indonesia Project of  Peace Brigades International (PBI) dibentuk berdasarkan 

permintaan tertulis dari berbagai kelompok hak asasi manusia di Indonesian dan Timor 

Timur, supaya ada relawan HAM internasional yang tetap berada di kawasan ini. PBI 

berkomitmen pada anti kekerasan dan ketidakberpihakan, terlibat dalam dialog dan 

mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. PBI tidak bermaksud untuk 

mengajukan penyelesaian atau memihak pihak tertentu dalam konflik melainkan mengakui 

bahwa untuk sebuah resolusi konfli yang adil pihak-pihak yang terlibat harus menentukan 

penyelesaian bagi diri mereka sendiri.  

Tujuan dari PBI Indonesia Project adalah: 

• Membantuk memelihara lingkungan yang damai bagi masyarakat sipil untuk dapat 

bekerja dan berkembang; 

• Mempromosikan dan mengedepankan resolusi konflik tanpa kekerasan; 

• Mendorong dialog politik dan sosial dan rekonsiliasi; 
                                                
12 Untuk informasi lebih lanjut kunjungi home page PBI Home Page http://www.peacebrigades.org atau untuk 
pertanyaan dan komentar hubungi  raispbi@yahoo.ca atau Training Contact IPTraining@peacebrigades.org  
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• Memberdayakan masyarakat sipil di dalam semua kegiatan tersebut di atas. 

 

Kegiatan membangun perdamaian 

Pada 20 – 24 Februari 2005, PBi Indonesia Project menyelenggarakan sebuah lokakarya TOT 

(Training of Trainers) dalam kerjasama dengan Forlog (Forum Dalog Antar Kita Sulawesi 

Selatan) di Makassar, sulawesi Selatan. 

 

The PBI Indonesia Project Peace Education Program telah dikembangkan sebagai respon 

terhadap permintaan pihak-pihak dan organisasi daerarh di Indonesia yang peduli dengan 

upaya membangun perdamaian. 

 
Pelatihan dan Lokakarya 
 
The PBI Peace Education Program pada dasarnya berbentuk pelatihan dan lokakarya 

transformasi konflik. Sebagai bagian dari strategi untuk menindaklanjuti dan memelihara 

keberlanjutan program, ToT juga diberikan berdasarkan permintaan dari mitra lokal. Tujuan 

dari lokakarya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan 

perorangan untuk mengembangkan dan memanfaatkan secara efektif model-model 

transformasi konflik yang tepat bagi situasi lokal. Diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan ini 

dapat memberdayakan para pelaku pembangun perdamaian dan para pelatih.  

 

Peace Education Program telah menyelenggarakan lebih dari 20 kali lokakarya transformasi 

konfli sejak 2000 di daerah-daerah: 

• Timor barat (Kupang and Kefamenanu) 

• Flores (Bajawa, Larantuka, Maumere, Lembata-Lewoleba, Ende) 

• Timor Leste 

• Nanggroe Aceh Darussalam 

• Jakarta 

• Sumatra Utara (Medan) 

• Sulawesi Selatan  

 

Peserta dari lokakarya-lokakarya ini datang dari berbagai kelompok sosial di Indonesia, 

antara lain termasuk: 

• Organisasi keagamaan 

• Pemimpin tradisional 
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• Kelompok perempuan 

• Organisasi layanan PBI 

• Pengacara HAM dan aktivis HAM 

• Organisasi kemanusiaan akar rumput 

• Akademisi, mahasiswa, dan para dosen 

• Pemimpin tingkat daerah seperti kepala desa dan bupati 

• Pejabat dari Kementrian Hukum dan HAM 

 

Dengan demikian program pendidikan perdamaian dari PBI telah menjangkau berbagai 

pelaku pembangun perdamaian mulai dari tingkat akar rumput, kelas menengah sampai 

kelompok kelas atas masyarakat.  

 

Kegiatan-kegiata lain dari program Pendidikan Perdamaian  

Di samping pelatihan dan lokakarya, sub-tim PBI juga menyelenggarakan diskusi berkala 

mengenai peran masyarakat dan organisasi daerah dalam upaya membangun perdamaian. 

Diskusi-diskusi ini menciptakan peluang bagi komunitas untuk bersama-sama mencari jalan 

menciptakan ruang yang damai. 

 

Sub-tim PBI di Jakarta dan Papua juga sedang mengembangkan perpustakaan untuk bahan-

bahan tentang upaya membangun perdamaian (buku dan video) yang dapat diakses oleh 

organisasi dan perorangan di daerah.. 

 
 

Pendidikan Perdamaian: Teori dan Praktek 
 
Teori ‘Elective’ 
 
Pelatihan dan lokakarya yang dilaksanakan oleh The Indonesia Project’s Peace 

Education menekankan penggunaan metode ‘elective’, yang diambil dari karya John 

Paul Lederach, seorang pakar teori Penciptaan Perdamaian atau Peace Building, di mana 

para peserta adalah narasumber utama di alam membangun model transformasi konflik 

yang sesuai  dengan konteks daerah masing-masing. Di dalam pendekatan ini budaya 

dipandang sebagai landasan bagi transformasi konflik sehingga fasilitator hanya 

berperan sebagai seorang katalisator untuk mengungkapkan dan memberi penegasan 

kepada kearifan lokal.  
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Praktek 

 
Untuk memastikan bahwa pelatihan dan lokakarya berjalan selaras dengan teori tersebut 

dan sejalan pula dengan tujuan dari PBI, maka Tim Peace Education Workshop: 

 Melakukan penilaian yang rinci terhadap kebutuhan sebelum penyelenggaraan 

lokakarya dan pelatihan 

 Bermitra dan bekerja sama dengan fasilitator daerah dalam semua aspek 

penilaian kebutuhan, kurikulum, persiapan, dan tindak lanjut dari pelatihan dan 

lokakarya 

 Menyiapkan sebuah tim fasilitasi yang mampu menyertakan pengetahuan lokal 

ke dalam pelatihan dan lokakarya dan mampu beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan dari para peserta 

 Terlibat secara proaktif dengan peserta dan dalam kegiatan yang dapat membuka 

peluang bagi peserta untuk menerapkan ketrampilan dan strategi yang sedang 

dikembangkan 

 Menyiapkan ToT sebagai tindak lanjut untuk memastikan kelangsungan jangka 

panjang dari program 

 
Hasil  
 
Para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan lokakarya akan membawa seperangkat 

perlengkapan yang telah diperdalam untuk dapat digunakan dalam kegiatan membangun 

perdamaian. Dampak dari pelatihan dan lokakarya tersebut tidak dapat dinilai hanya dari 

capaian ‘perangkat keras ketrampilan’ seperti kemampuan komunikasi tanpa kekerasan 

dan kemampuan melakukan mediasi melainkan perlu mempertimbangkan pula 

peningkatan ‘perangkat lunak ketrampilan’ seperti kemampuan pemahaman dan 

toleransi antar peserta..  

 

Diharapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan dan lokakarya para peserta dapat 

bertindak sebagai agen perubahan dalam komunitas mereka masing-masing di berbagai 

daerah di Indonesia. Hasil konkrit jangka panjang dari kegiatan ini tergantung pada 

banyak faktor lain, namun sudah ada sejumlah inisiatif yang disumbangkan oleh para 

peserta kepada program pelatihan dan lokakarya PBI.  
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Contohnya; menyusul adanya ToT di Sulawesi pada Februari 2005, para peserta 

membentuk sebuah jaringan Perdamaian Sulawesi, menggunakan sarana diskusi melalui 

surat elektronik untuk membicarakan pekerjaan mereka dan berbagi informasi tentang 

strategi dan merencakan kegiatan bersama-sama. Bilamana sebelumnya jarang atau 

sedikit sekali kontak antara kelompok-kelompok pembangun perdamaian ini, yang 

berasal dari berbagai kelompok agama dan suku yang berbeda, kini mereka dapat 

berkomunikasi semakin lancar dan dapat menjembatani jarak antara komunitas mereka. 

 
 

 
Pendidikan Perdamaian: Modul standard lokakarya  

 
Sebagian besar dari pelatihan dan lokakarya PBI memusatkan perhatian pada upaya 

membangun perdamaian dan transformasi konflik. Penekanan yang diberikan dalam 

modul pelatihan dan lokakarya adalah mengenai ‘praktek-praktek yang siap dilakukan’ 

melalui analisis dan permainan peran. Sementara ini dari setiap lokakarya dan pelatihan 

tergantung pada kebutuhan peserta. Sebuah modul standard perlu mencakup hal-hal 

berikut ini: 

• Strategi pencegahan konflik (misalnya teknik mengurangi ketegangan konflik 

atau  conflict de-escalation techniques) 

• Cara-cara dan perlengkapan untuk analisis konflik atau Conflict analysis tools 

• Kisah konflik (berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam menanggulangi 

konflik melalui langkah-langkah damai) 

• Kearifan lokal dan model-model lokal dari transformasi konflik (menggambarkan 

kearifan lokal untuk menghasilkan model transformasi konflik yang berakar di 

dalam tradisi dan nilai lokal) 

• Relasi kuasa (menggali konsep-konsep power over, power with dan power within 

untuk memperkuat konsep inner power dan cooperative power dalam upaya 

membangun perdamaian) 

• Membangun kepercayaan (membangun pemahamam, toleransi dan saling percaya 

antar budaya, agama dan kelompok sosial) 

• Komunikasi aktif tanpa kekerasan (mempromosikan dan mempraktekan 

komunikasi tanpa kekerasan lintas budaya, agama, kelompok sosial) 

• Satyagraha (perjuangan tanpa kekerasan untuk menemukan kebenaran bersama 

dan tujuan bersama) 
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• Pengurangan prasangka dan pembudayaan empati antar kelompok sosial, suku 

dan agama melalui pengungkapan dan analisis stereotip dan stigma di komunitas 

• Ketrampilan membangun perdamaian (i.e. negosiasi, mediasi dll) 

• Mengidentifikasi dan memperkuat jaringan perdamaian di daerah  

• Metode-metode pendidikan populer (pendidikan orang dewasa dan metode 

partisipatif) 

 
 
 
Aceh 
 
PBI menyediakan kegiatan penciptaan perdamaian dan pelayan perlindungan bagi: Relawan 

Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Flower Aceh, Koalisi NGO HAM, Lembaga 

Bantuan Hukum – Apik (LBH-Apik), RATA dan PB-HAM. Organisasi-organisasi ini 

memberikan pelayanan penyediaan makanan, hunian, bantuan hukum dan lain-lain di Aceh. 

 

Papua 

 

PBI  bekerja di daerah ini selama kurang lebih satu tahun dan memberikan perhatian pada 

pengembangan dan fasilitasi program membangun perdamaian. PBI juga memulai 

serangkaian diskusi bulanan sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian di Papua. 

Sub-tim PBI di Papua menjadi penyelenggara lokakarya transformasi konflik pertamanya 

bekerja sama dengan ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua), Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) UNCEN (Universitas Cendrawasih, Cendrawasih University) pada 22 – 27 Mei 2005 

di Sentani, Jayapura. 

 

PBI juga menyediakan pelayanan perlindungan dan kegiatan mendorong perdamaian yang 

positif untuk: Kontras Papua, dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia,  

 

Jakarta 

 

Jakarta masih menjadi simpul jaringan untuk semua sub-tim di Indonesia. Selain untuk 

kordinasi dan jaringan, sub-tim ini mempunyai dua klien untuk pelayanan perlindungan, 

termasuk WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan  PBHI (Perhimpunan Bantuan 

Hukum dan HAM Indonesia). 
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Catatan untuk Program Pendidikan Perdamaian PBI 

 

Apa yang dilakukan PBI dalam pendidikan perdamaian cukup memberikan inspirasi. 

Organisasi ini merupakan salah satu referensi dalam pendidikan perdamaian. Di dalam dua 

box di atas kita dapat melihat sejumlah prinsip yang didorong PBI di dalam modul dan 

pendidikan perdamaian – seperti pengetahuan untuk membangun strategi pencegah konflik, 

walaupun belum cukup gamblang dalam mengedepankan kerangka analisis gender  misalnya 

dalam hal pengetahuan tentang bagaimana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

kebijakan nasional dan meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam membangun 

perdamaian. Meskipun demikian, PBI telah bekerjasama dengan organisasi dan kelompok 

perempuan dalam kegiatan membangun perdamaian. Paling tidak PBI sudah mencoba untuk 

meningkatkan ketrampilan organisasi dan kelompok perempuan melalui pelatihan dan 

lokakarya yang diselenggarakannya di Indonesia. 

 

vi. Common Ground Indonesia13 

 

Latar belakang 

 

Common Ground Indonesia adalah kantor perwakilan dari LSM internasional bernama 

Search for Common Ground, yang berpusat di Brussels dan Washington DC. Common 

Ground Indonesia mempunyai misi “menciptakan kehidupan bersama yang damai dan adil 

melalui upaya transformasi konflik, penggunaan metode yang dapat melahirkan solidaritas, 

partisipasi dan keragaman”.  

 

Berdasarkan sudut pandang Common Ground, Indonesia adalah sebuah negeri besar yang 

penuh keragaman (sekitar 230 juta penduduk, 365 sukubangsa, dan 583 bahasa dan dialek) 

dengan persoalan dan konflik yang beragam dan rumit. Namun, Indonesia juga dikenal 

memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melewati berbagai krisis, dan untuk 

memanfaatkan metode-metode yang berakar dalam dirinya untuk menyelesaikan konflik, 

seperti musyawarah dan sistem adat. Keinginan untuk menjawab asumsi-asumsi yang 

                                                
13 Silahkan kunjungi www.sfcg.org atau commonground@indocg.org untuk informasi lebih lanjut 
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menantang dan cara-cara yang biasa dalam menanggapi persoalan memberikan landasan dan 

inspirasi bagi organisasi bersangkutan, yaitu Common Ground, untuk terus bekerja.  

 

Didirikan pada 2002, Common Ground Indonesia bekerja dengan organisasi masyarakat sipil, 

pemerintah, media, korban konflik yang selamat, dan pihak-pihak lain untuk 

mengembangkan ruang bagi transformasi konflik yang dapat diterapkan di lapangan. 

Lembaga ini memiliki empat divisi program, yaitu Media; Perempuan dan Penciptaan 

Perdamaian; Transformasi Konflik berbasis komunitas; dan Pemilu Damai 2004 atau dalam 

bahasa aslinya, Inggris, ke empat program tersebut adalah Media; Women and Peace 

building; Community-based Conflict Transformation; dan Peaceful Elections 2004, 

 

Dalam laporang ini, informasi yang akan diberikan adalah tentang program Perempuan dan 

Penciptaan Perdamaian. Divisi ini dipandang sebagai salah satu program yang menjadi 

rujukan bagi pihak lain yang mau belajar tentang gender dan kegiatan membangun 

perdamaian.  

 

 

Program Perempuan dan Penciptaan Perdamaian (Women and Peace building program) 

 

Divisi ini juga dikenal sebagai Women transforming conflict in Indonesia.  The Common 

Ground bekerja di kampung yang bersengketa di Matraman, Jakarta, di Kalimantan Tengah, 

Madura, dan di Papua untuk meningkatkan peran perempuan dalam transformasi konflik dan 

membangun perdamaian. Kegiatannya mencakup; 

• Pengembangan program kredit mikro multietnis; 

• playback theater; 

• forum damai perempuan; dan 

• Kegiatan-kegiatan lain yang memberdayakan perempuan untuk bekerja lintas garis 

konflik. 

 

Program ini bermaksud untuk membalikkan keadaan kaum perempuan dari sekedar menjadi 

korban konflik menjadi pelaku aktif sebagai pemimpin dalam pencegahan konflik di 

komunitas dan bangsa mereka masing-masing. Juga diarahkan untuk memperkuat peranan 

kaum perempuan dalam mendorong perdamaian di daerah potensial konflik, di tengah konflik 

yang sedang berlangsung dan di tengah situasi pasca konflik. Program ini mendorong 
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perempuan yang menjadi korban untuk lebih pro aktif terlibat di dalam merancang kebijakan, 

memantau pelaksanaannya, dalam melakukan advokasi, dan berbagai kegiatan berorientasi 

perdamaian. Sasaran utamanya adalah para korban, orang-orang yang menyaksikan langsung 

konflik, kelompok perempuan di daerah, LSM, para pengungsi di negeri sendiri (IDP) dan 

para perempuan pengusaha kecil. 

 

Secara umum tujuan dari program ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kapasitas 

perempuan dan kelompok-kelompok perempuan di daerah konflik, khususnya di Jakarta, 

Madura, Kalteng, Papua dan Kalbar, sehingga mereka menjadi agen utama dalam 

membangun perdamaian di tengah komunitasnya. Untuk mencapai tujuan ini, Common 

Ground melakukan sejumlah kegiatan sebagai berikut: 

• Menyediakan informasi pendukung bagi penguatan kelembagaan, dukungan dan 

keberlangsungan kegiatan kaum perempuan yang bekerja di daerah yang sedang 

mengalami konflik dan di daerah potensial konflik. 

• Pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk aktivis LSM perempuan untuk menerapkan 

metode resolusi konflik peka gender dan teknik mediasi lainnya. 

• Memperkuat dan mendorong stabilitas komunitas di daerah pasca konflik dan 

potensial konfli melalui kegiatan ekonomi skala kecil dan program pemulihan 

lainnya. 

• Mendukung komunitas melalui penyediaan layanan pemulihan trauma dan 

kepercayaan diri korban untuk menghadapi masa depan mereka. 

 

 

 

Metode gender dan tranformasi konflik yang digunakan Common Ground 

 

1. Daftarkan isu-isu yang sedang hangat di daerah  

2. Identifikasi isu yang potensial konflik 

3. Identifikasi dampak konflik terhadap laki-laki dan perempuan, orang tua dan 

kaum muda, dan juga dampak terhadap kelompok-kelompok lain. 

4. Identifikasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk menanggapi 

dampak konflik  
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Berdasarkan wawancara dengan Yuni Chuzaifah (mantan PO at  Common Ground)  dan 

Mega Priyanti  

( sedang bekerja sebagai anggota Tim  Search for Common Ground  in Indonesia) 

 

 

Catatan untuk Program Women Transforming Conflict  

 

Apa yang dilakukan Common Ground dalam pendidikan perdamaian cukup memberikan 

inspirasi. Organisasi ini merupakan salah satu referensi dalam upaya membangun 

perdamaian. Di dalam pemaparan di atas kita dapat melihat sejumlah prinsip yang didorong 

Comon Ground dalam upaya membangun perdamaian dan transformasi konflik. Kekuatan 

dari organisasi ini terletak pada upayanya mencoba menggabungkan aspek teknis dari 

penciptaan perdamaian – misalnya pengetahuan tentang mengembangkan strategi pencegah 

konflik dan kerangka analisis gender seperti pengetahuan memantau pelaksanaan kebijakan 

nasional dan peningkatan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam penciptaan perdamaian. 

Sampai saat ini Common Ground telah mempublikasikan dua terbitan yang bagus tentang 

gender dan upaya membangun perdamaian, yaitu: 

1. Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Membangun Perdamaian. Kerangka untuk 

Bertindak (terjemahan dari Mainstreaming Gender in Peace building: A  Framework 

For Action, Donna Pankrust and Sanam Anderlini, International Alert 2002), (eds) 

Yuniyati Chuzaifah, Noor Intan, Yooke Adelina, M.B. Wijaksana, translator Faye 

Scharlet, Search for Common Ground, June 2005 

2. Women Transforming Conflict in Indonesia/Perempuan Mentransformasi Konflik di 

Indonesia, M.B. Wijaksana, Search for Common Ground 

 

vii. Catholic Relief Services (CRS)14 

 

Latar belakang 

 

Strategi membangun perdamaian yang dikembangkan CRS/Indonesia memberikan perhatian 

pada tindakan bersama antar-iman dan antar-etnik. CRS dan mitra-mitranya menyediakan 

pelatihan, dukungan teknis, dan dukungan pendanaan skala kecil, yang membantu organisasi-

                                                
14 Untuk informasi lebih lanjut lihat http://www.catholicrelief.org   
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organisasi untuk mengkaji sebab-sebab ketegangan di tingkat akar rumpur dan bekerjasama 

untuk mencegah konflik dan menbangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Mitra-

mitranya terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi, 

perlindungan HAM, memajukan demokrasi, dan mendorong upaya bersama untuk 

menanggulangi akar-akar konflik di Indonesia  

 

Ada dua terbitan tentang upaya membangun perdamaian di Indonesia yang dipublikasikan 

dengan dukungan CRS, yang berguna sebagai rujukan dalam kerja membangun perdamaian 

di Indonesia, yaitu: 

1. The Peace building Toolkit. Learning from Good Practice: The Experience of 

Indonesian Peace building Practitioners,  CRS/Indonesia, February 2003 

2. Directory Peace building Indonesia. Indonesian Peace building Directory, CRS/ 

Indonesia in collaboration with Cordaid, January 2003.15  

  

The Peace building Toolkit. Learning from Good Practice:  

The Experience of Indonesian Peace building Practitioners  

  

Kekuatan buku adalah merupakan hasil dari pengalaman dan pengetahuan para pelaku 

pembangun perdamaian di Indonesia dan merupakan contoh tentang bagaimana upaya 

membangun perdamaian sebagai sebuah kerangka kerja yang dapat mempertemukan para 

pelaku yang bekerja dengan cara-cara masing-masing untuk menciptakan perdamaian dan 

perubahan sosial di Indonesia.  

 

Buku ini dapat dikatakan berhasil sebagai referensi bagi pihak lain dan dapat memperbaiki 

cara-cara membangun perdamaian di Indonesia. Yang juga menarik adalah bahwa buku ini 

dihasilkan oleh CRS/Indonesia tanpa ada  copyright atau hak cipta sehingga siapa saja dapat 

menggunakannya dengan cara yang dipandang bermanfaat untuk membangun perdamaian.  

 

Proses belajar mengenai penciptaan perdamaian didasarkan pada dua gagasan kunci. Pertama, 

keyakinan bahwa ada pengalaman dan pengetahuan yang sangat kaya di kalangan praktisi 

                                                
15 The Indonesian Peace building Directory adalah salah satu referensi yang digunakan oleh para konsultan 
dalam membuat matriks tentang program-program terpilih mengenai peningkatan kapasitas untuk kaum 
perempuan menjadi pemimpin dalam upaya membangun perdamaian di Indonesia. Disajikan sebagai lampiran 
dari laporan ini.   
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perdamaian di Indonesia yang dapat didokumentasikan menjadi bahan belajar. Dokumentasi 

sangat penting bagi kita semua untuk dapat belajar dari pengalaman orang lain.  

 

Kedua, keyakinan bahwa sebagai sebuah konsep, penciptaan perdamaian adalah kerangka 

kerja yang dapat mempertemukan berbagai organisasi dan individu yang berbeda yang 

bekerja memajukan perdamaian melalui berbagai macam kegiatan yang sangat bervariasi. Di 

dalam kerangka kerja membangun perdamaian, praktisi HAM, kelompok dialog antar-iman, 

resolusi konfli, dan media perdamaian dapat dipertemukan dalam naungan tujuan bersama 

untuk memajukan relasi yang penuh keadilan, solidaritas, dan perdamaian. Kerangka bersama 

ini dapat membantu mereka yang bekerja di arena pemajuan perdamaian untuk membangun 

keselarasan dan sinergi yang dapat meningkatkan ektifitas perorangan maupun kelompok 

dalam menjalankan kegiatannya.  

 

 

Prinsip-prinsip membangun perdamaian 

 

Prinsip-prinsip ini dibangun di atas gagasan bahw membangun perdamaian adalah 

proses untuk : 

• Mengubah struktur yang tidak adil untuk memajukan keadilan dan 

perdamaian, dan 

• Menciptakan saling percaya dan saling menghargai 

 

Untuk itu upaya membangun perdamaian perlu; 

1. Merespon akar persoalan, gejala dan pengaruh dari konflik kekerasan, 

sebelum dan setelah konflik meletup 

2. Memiliki komitmen jangka panjang 

3. Menggunakan pendekatan yang komprehensif dan mementingkan proses pada 

berbagai tingkatan dan bekerja dengan komunitas lokal dan secara strategis 

melibatkan pihak-pihak kunci dari para pembuat keputusan dan kebijakan  

4. Dibangun di atas pendekatan anti kekerasan yang berakar dalam masyarakat  

5. Membutuhkan analisis yang partisipatif dan mendalam berdasarkan informasi 

yang tepat 

6. Digerakkan oleh kebutuhan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri 
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7. Peka terhadap isu gender, dan memperhitugkan kebutuhan dan kepentingan 

perempuan dan laki-laki  

8. Melibatkan multipihak yang mewakili keragaman komunitas di daerah di 

mana kita bekerja  

9. Secara strategis memasukkan pemajuan HAM dan advokasi HAM di tingkat 

lokal, nasional dan global 

10. Memperkuat dan memberi sumbangan kepada gerakan masyarakat sipil yang 

memajukan perdamaian  

11. Membutuhkan transparansi dari organisasi-organisasi dan keterbukaan kepada 

semua pihak yang terlibat  

12. Mengakui keseimbangan antara hak dan tanggungjawab  

  

 

  

Prinsip ini adalah landasan yang penting di mana dibangun rencana dan penilaian inisiatif 

pemajuan perdamaian. Untuk semua keragaman yang terkandung di dalam pendekatan yang 

digunakan dalam upaya membangun perdamaian, prinsip dasar di ataslah yang menentukan 

sifat dan bentuk dari kerja-kerja pemajuan perdamaian.  

 

 

Enam Perlengakapan Penting dalam Membangun Perdamaian 

 

• Analisis konflik  

• Mediasi dan negosiasi  

• Advokasi damai  

• Promosi HAM  

• Toleransi terhadap keragaman  

• Perancangan dan penggunaan media  

 

 

Catatan untuk CRS/Indonesia Peace building Toolkit 
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Buku ini sangat berguna, terutama dalam menggambarkan prinsip-prinsip kunci dari upaya 

membangun perdamaian dan menjadi alat yang penting dalam kerja-kerja terkait. Yang 

menarik adalah bahwa buku ini juga mencoba mengintegrasikan kerangka pengarusutamaan 

gender dengan menegaskan di dalam prinsipnya kepekaan gender dalam membangun 

perdamaian, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan dan laki-

laki. Penegasan ini penting dan berdayaguna karena banyak kegiatan membangun 

perdamaian hanya menyentuh aspek teknis saja.  

 

Dengan mengintegrasikan kerangka pengarusutamaan gender sebagai salah satu prinsip, buku 

ini dapat meningkatkan jumlah kegiatan terkait dengan gender dan pemajuan perdamaian dan 

diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi pemimpin dalam 

upaya membangun perdamaian. 

 

III. Need Assessment Workshop on Women’s Leadership and Peace building Program  

 

Background 

UNDP sudah melakukan pemetaan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan gender 

(gender need assessment) di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah pada 2004 dan 

menerbitkan hasilnya pada 2005. Rekomendasi dari pemetaan kebutuhan ini dengan tegas 

menyatakan adanya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan di 

kawasan-kawasan pasca kerusuhan tersebut. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, 

UNDP meminta dilaksanakan sebuah pemetaan kebutuhan untuk kegiatan peningkatan 

kapasitas sebagai sebuah tahapan persiapan bagi usulan program menciptakan perdamaian 

dan kepemimpinan kaum perempuan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Tahap 

persiapan ini bermaksud untuk: 

 Melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi kaum perempuan dan aktivis 

perempuan mengenai program usulan tentang upaya menciptakan perdamaian dan 

kepemimpinan kaum perempuan;  

 Mengidentifikasi kebutuhan kaum perempuan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, 

dan menilai kelayakan program usulan.;  

 Mendapatkan masukan dari organisasi kaum perempuan dan aktivis perempuan 

mengenai metodologi dan alat-alat yang diperlukan untuk membangun kepemimpinan 

kaum perempuan dan meningkatkan kapasitas mereka;  
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 Mengidentifikasi peserta-peserta perempuan yang potensial dan kordinator tingkat 

propinsi untuk kegiatan penilaian kebutuhan bagi peningkatan kapasitas. 

Tahap persiapan termasuk pemetaan cepat terhadap program peningkatan kapasitas bagi 

kepemimpinan kaum perempuan dan upaya menciptakan perdamaian di Indonesia dan juga di 

tingkat global dan berbagi pengalaman dengan pihak yang telah melaksanakan program 

tersebut. Kaum perempuan sendiri yang nantinya mengidentifikasi kegiatan peningkatan 

kapasitas seperti apa yang paling mereka perlukan. Tujuan awal dari kegiatan peningkatan 

kapasitas ini adalah untuk meningkatkan posisi tawar kaum perempuan di dalam organisasi-

organisasi mereka masing-masing dan untuk melakukan advokasi tentang program 

pengembangan komunitas (community development program) yang memberikan manfaat dan 

keuntungan bagi kaum perempuan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya 

perdamaian.  

 

Bagian ini adalah sebuah laporan singkat tentang lokakarya tentang Program Menciptakan 

Perdamaian dan Kepemimpinan Kaum Perempuan dan ditempatkan sebagai bagian ketiga 

dari laporan yang berjudul: “Capacity Building Programs for Women’s Leadership and Peace 

building in Indonesia”. Laporan tentang lokakarya ini diletakkan sebagai pagian dari sebuah 

laporan yang lebih besar agar dapat memberikan gambaran lengkap tentang kegiatan 

peningkatan kapasitas yang paling diperlukan dan juga sebagai kerangka kerja yang 

direkomendasikan bagi kegiatan kepemimpinan kaum perempuan dan peningkatan kapasitas 

di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara 

 
Lokakarya 
 
Alur Lokakarya 

 
 
 

Pengantar 
Berbagi 
pengalaman  

Pemetaan 
issue 

Merancang 
Modul 
Kerangka kerja 

Perencanaan aksi 
bersama 

Rekomendasi 
kegiatan-
kegiatan 
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Hari 1 lokakarya16 

Hari pertama diawali dengan pembukaan oleh ketiga organisasi penyelenggara acara, yaitu 

KPKPST Poso, Sulteng, Daurmala Maluku Utara, dan Lembaga Antar Iman Maluku dari 

Maluku yang bekerja sama SOFEI dan UNDP. Tema hari pertama adalah belajar dan berbagi 

pengalaman tidak hanya antar ketiga daerah yang diwakili oleh organisasi-organisasi tersebut 

namun juga pengalaman dari daerah lain seperti Papua dan Aceh dan juga dari negara lain 

seperti Sierra Leon, Philippines dan Nigeria. Semua peserta saling berkenalan pada hari 

pertama dan saling berbagi informasi tentang apa yang mereka kerjakan dalam membangun 

perdamaian dan transformasi konflik di daerah masing-masing. Menarik untuk mengamati 

bahwa ada enam peserta laki-laki dari 60 orang peserta keseluruhan dalam lokakarya ini dan 

mereka semua berasal dari Maluku Utara. 

  

Di samping belajar dari daerah lain, peserta juga belajar dari kerja-kerja  PTD-UNDP (Peace 

Through Development – United Nation Development Program) dan SOFEI (Support Office 

for Eastern Indonesia) dan Bakti atau Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. 

Organisasi-organisasi ini mempunyai pengalaman dalam kerja membangun perdamaian dan 

transformasi konflik dan juga mau mendukung kerja-kerja tindak lanjut dari para peserta 

berdasarkan hasil lokakarya ini.  

 

Hari pertama ditutup dengan diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan daerah kerja, yaitu 

Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Maluku. Kelompok diskusi diminta untuk membahas 

beberapa pertanyaan kunci berikut ini:  

• Apa saja isu yang menurut pandangan peserta merupakan isu paling rawan dan 

mendesak di daerah masing-masingn 

• Apa saja kebutuhan untuk peningkatan kapasitas terkait dengan isu tersebut di daerah 

masing-masing? 

• Apa saja prioritas dari program peningkatan kapasitas?   

 
 
Hari 2 lokakarya   

                                                
16 Untuk informasi lebih lanjut tentang hari 1 samapi hari 3 dari lokakarya ini silahkan mengakses catatan 
lokakarya “ Kajian Kebutuhan pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan dan Pembangunan 
Perdamaian di Maluku, Maluku Utara dan Sulteng” Makassar,  December 10 –12,  2005. Dapat diakses melalui 
PTD – UNDP. 
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Pada hari kedua, setelah review hari pertama semua peserta melanjutkan acara dengan saling 

berbagi tentang hasil diskusi kelompok masing-masing. Isu-isu yang didiskusikan oleh 

peserta di daerah masing-masing sangatlah beragam.   

  

Kelompok diskusi Maluku memandang ada tiga isu utama terkait dengan konflik di kawasan 

ini. Ketiga isu tersebut adalah pendidikan, ekonomi, dan kekerasan terhadap perempuan. 

Menurut kelompok ini alasan utama dari konflik di Maluku adalah dilupakannya nilai-nilai 

budaya daerah, yaitu torang samua orang basudara. Hal ini menyebabkan orang tidak lagi 

menghargai orang lain dan saling menjelekkan. Pada akhirnya situasi tidak kondusif ini 

mempengaruhi kondisi pendidikan, ekonomi, dan kekerasan di Maluku. Masyarakat 

cenderung tidak peduli lagi pada sekolah dan enggan keluar rumah karena situasi kekerasan 

yang dapat meletus di tempat-tempat umum. Hasil dari pengamatan ini adalah bahwa 

sekarang ini sudah dikembangkan sebuah kurikulum yang memasukkan nilai torang samua 

orang basudara yang akan diterapkan di dalam sistem pendidikan di sana. Namun peserta 

dari kelompok ini sangat menekankan kebutuhan akan pelatihan analisis gender yang lebih 

banyak lagi untuk dilakukan di Maluku. Ini berkaitan dengan kaum perempuan di sana yang 

merasa diri mereka berada di bawah kaum laki-laki. Misalnya, kaum perempuan masih 

percaya bahwa laki-laki boleh memukul istrinya dan ini dipandang sebagai hal biasa. 

Kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi di Maluku dan menjadi isu kaum perempuan di 

Maluku karena  tidak hanya terjadi di ruang publik melainkan juga dalam rumah tangga. 

  

Di kelompok Maluku Utara para peserta melihat ada lima isu yang berkaitan dengan konflik 

di daerah mereka, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan politik, sosial dan 

budaya. Menurut kelompok ini konflik di Maluku Utara dari sudut ekonomi telah membawa 

kemiskinan di daerah tersebut. Banyak orang yang kehilangan aset seperti tanah dan rumah. 

Akses untuk kredit juga menjadi sangat terbatas karena mereka telah kehilangan aset yang 

dapat dijaminkan seperti rumah dan tanah. Dalam bidang pendidikan, banyak orang yang 

belum memiliki akses ke pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan. Di bidang 

kesehatan, kaum perempuan khususnya menghadapi pelayanan kesehatan publik yang buruk. 

Banyak peserta merasa bahwa hukum, peraturan dan kebijakan di Maluku Utara belum 

berpihak kepada kaum perempuan. Lebih jauh lagi, konflik telah menyebabkan banyak orang 

terutama kaum perempuan mengalami trauama akibat kekerasan. Peserta kelompok diskusi 

ini melihat bahwa sekaranglah waktunya utnuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk 

perempuan dan anak-anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Para peserta 
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sedang mencari dukungan program untuk para korban bukan hanya korban kekerasan di 

ruang publik namun juga perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga. Peserta percaya bahwa pelatihan analisis gender yang lebih sering dapat 

membantu para mereka untuk menghasilkan program kesadaran gender di Maluku Utara.  

  

Kelompok Sulawesi Tengah menilai bahwa ada lima isu utama di daerah mereka, yaitu teror 

dan keamanan, pencerabutan, ekonomi, kekerasan terhadap perempuan, dan peningkatan 

kapasitas untuk perempuan. Para peserta merasa bahwa situasi di Sulteng tidak kondusif. 

Suasana ketegangan sangat terasa. Banyak orang enggan keluar rumah, bahkan untuk pergi 

kerja dan ke sekolah, karena bom dan penembakan masih terus terjadi. Tidak ada jaminan 

keamanan untuk dapat tiba kembali di rumah dengan selamat dari tempat kerja atau dari 

sekolah. Peristiwa kekerasan masih sangat sering terjadi di daerah ini. Kaum perempuan yang 

paling menjadi sasaran korban kekerasan, baik di ruang publik maupun domestik. Kadang-

kadang, anggota PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dimintai sejumlah uang untuk 

mendanai militer di kampung mereka. Situasi ini ternyata sangat mempermalukan kaum 

perempuan, karena meskipun uang itu dikatakan untuk menjaga perdamaian ternyata suasana 

damai tak kunjung datang.  Akibatnya, banyak orang tidak punya akses ke sumberdaya 

ekonomi, sosial, dan politik.  

 

Isu-isu yang didiskusikan oleh ketiga kelompok diskusi ini sangat beragam, namun 

menunjukkan sejumlah keserupaan. Setelah melalui sejumlah diskusi, para peserta kemudian 

menyepakati bahwa di tiga wilayah tersebut isu-isu berikut ini berkaitan dengan konflik, 

yaitu:  

• Ekonomi 

• Pendidikan 

• Kesehatan 

• Hukum dan politik 

• Keamanan 

• Sosial dan budaya 

• Kekerasan  

 

Penghujung hari kedua digunakan untuk diskusi kelompok. Para peserta dibagi menjadi tujuh 

kelompok berdasarkan isu tersebut di atas, untuk membahas strategi, program dan kegiatan 
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yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan dan melakuakn transformasi konflik dan 

membangun perdamaian di ketiga daerah tersebut.  

 
Hari 3 lokakarya 

 
Pada hari ke-3 atau hari terakhir para peserta menyajikan hasil diskusi kelompok mereka. 

Hasil diskusi kelompok sangat konkrit dan karena itu sangat membesarkan hati17.  Pada akhir 

sesi di hari ketiga para peserta bersepakat membentuk sebuah forum dengan struktur sebagai 

berikut: 

 
Struktur Organisasi Forum: 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum kemudian menghasilkan keputusan: 

1. semua peserta sepakat bahwa sebagai anggota forum setiap mereka harus 

mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai data base mengenai pemajuan 

perdamaian dan transformasi konflik di daerah masing-masing. Mereka akan berbagi 

informasi dan data terkini yang akan digunakan oleh forum  

2. Forum juga memutuskan untuk membuat draft Perda tentang KDRT di ketiga daerah 

mengingat hal ini terjadi di tiga wilayah tersebut  

3. Peserta sepakat untuk memberikan mandat kepada kordinator forum untuk 

menyelesaiakan program bersama yang telah disepakati. Program final akan 

                                                
17 Untuk informasi lebih lanjut tentang program yang dirancang oleh peserta silahkan lihat notulensi lokakarya “ 
Kajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di 
Maluku, Maluku Utara dan Sulteng” Makassar,  December 10 –12,  2005. dapat diakses melalui PTD – UNDP. 
 

 
Kordinator Maluku 

(Oliva) 

 
Kordinator  Maluku 

Utara 
(Nur Dewa) 

 
Kordinator Sulawei 

Tengah  
(Ita Saleh) 

  
Kordinator Regional Forum 

(Soraya Sultan) 
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dibagikan kepada forum untuk dikomentari sebelum dilaksanakan di daerah masing-

masing.  

 

Sebagaimana dinyatakan pada hari pertama, SOFEI, BAKTI dan PTD-UNDP akan 

mendukung hasil lokakarya ini. Namun, organisasi internasional mengharapkan agar Forum 

dapat lebih fleksibel dan terbuka kepada donor. Sementara itu, PTD-UNDP mengharapkan 

agar program ini dapat diterapkan selaras dengan program kerja pemerintah. Program ini 

akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengarahan dari Bapenas di tingkat nasional dan 

Bapeda di tingkat daerah kabupaten/kota dan propinsi.  

 
Menilai kebutuhan  
 
Kekuatan 
 
Pada tingkat perorangan sebagian besar peserta telah mempunyai pengalaman memimpin di 

daerah mereka masing-masing. Masing-masing mereka telah melakukan banyak pekerjaan 

untuk membangun perdamaian. Banyak di antara mereka telah bekerja menyediakan 

pelayanan kepada perempuan dan anak-anak di daerah mereka masing-masing yang menjadi 

korban kekerasan. Mereka juga telah berupaya mencegah meluasnya konflik dengan 

mempromosikan dan melaksanakan komunikasi tanpa kekerasan lintas agama. Pemimpin 

perempuan dai Maluku, misalnya, membagi pengalaman mereka dalam memediasi konflik di 

Ambon. Suster Brigitta dan Ana Latuconsina menceriterakan tentang kegiatan mereka 

melakukan komunikasi tanpa kekerasan melalui bernyanyi dan melakukan kerja-kerja 

bersama antara komunitas muslim dan kristen. Misalnya, membuat kue bersama untuk 

menambah penghasilan. Mereka juga mengajar masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh 

gosip dan rumor tentang serangan terhadap kelompopk Islam dan Kristen. Pada masa awal 

konflik, rumor seperti ini dengan mudah membakar konflik di Ambon.  

 

Pada tingkat organisasi, banyak orang yang telah mencoba untuk menggambarkan kearifan 

lokal dan membuat model transformasi konflik berdasarkan kearifan tersebut, seperti Pela 

Gandong di Maluku atau Sintuwu Maroso di Sulawesi Tengah. Inti dari nilai tersebut adalah 

persatuan. Contoh lain dari Maluku adalah integrasi nilai lokal ke dalam kurikulum sekolah.  

 

Lokakarya ini dapat dipandang punya kekuatan karena berhasil mengumpulkan para 

pemimpin informal dari daerah, khususnya kaum perempuan yang telah bekerja membangun 
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perdamaian dan transformasi konflik di tiga wilayah tersebut. Ada lebih dari 60 peserta dan 6 

di antaranya adalah laki-laki. Lokakarya ini adalah salah satu dari sedikit kegiatan yang 

diarahkan untuk membahas kebutuhan peningkatan kapasitas bagi kepemimpinan kaum 

perempuan dan pendorong perdamaian. Biasanya, pertemuan tentang penciptaan perdamaian 

tidak secara khusus menggunakan perspektif gender. Sebaliknya, sejak hari pertama 

lokakarya ini telah mendiskusikan kebutuhan bagi program peningkatan kapasitas dan 

kerangka kerja analisis gender untuk mendorong perdamaian dan transformasi konflik yang 

dilakukan oleh pemimpin perempuan di tiga daerah tersebut. Lebih jauh lagi, lokakarya ini 

juga mengidentifikasi kebutuhan dari beragam orang yang terlibat dalam lokakarya. Latar 

belakang peserta sangat beragam, mulai dari Wakil Ketua DPRD sampai orang-orang yang 

menjadi pengungsi di daerahnya sendiri. Kebutuhan yang diidentifikasi mewakili kebutuhan 

orang-orang yang membaktikan hidup mereka untuk perdamaian dan transformasi konflik di 

daerah mereka masing-masing.   

 

Kekuatan yang lahir dari lokakarya ini adalah potensi untuk mengembangkan jaringan antar 

perempuan pemimpin dalam mendorong perdamaian yang pekerjaan mereka dilandasi 

kerangka analisis gender, yang menjadi titik penting dari program kepemimpinan perempuan 

dan penciptaan perdamaian.  

  
Kebutuhan  
 
Para peserta lokakarya mengidentifikasi tujuh isu terkait dengan pemajuan perdamaian 

menggunakan perspektif gender, mencukup pendidikan, sosial dan budaya, kesehatan, politik 

dan hukum, kekerasan, keamanan, dan ekonomi. Para peserta kemudian mengidentifikasi 

kebutuhan yang diturunkan dari tujuh isu ini. Identifikasi kebutuhan menjadi lebih kaya 

sangat terkait erat dengan situasi konflik yang khusus di tiga daerah. Tabel 2 di bawah ini 

mengelompokkan kebutuhan dalam tiga kelompok, yaitu kebutuhan akan peningkatan 

kapasitas, advokasi dan database.  

 
Table 2. Kebutuhan Perempuan untuk mempromosikan upaya membangun 
perdamaian dengan menggunakan perspektif gender  
 Capacity Building Advokasi Data Base 
Pendidikan  Penguatan kesadaran 

gender 
 Menyediakan akses 

setara ke pendidikan 
 Menyediakan 

 Mengembangkan 
forum untuk lobby 
mengenai 
penyediaan beasiswa 
untuk perempuan 

 Menyusun daftar 
pemimpin 
perempuan yang 
bekerja untuk 
membangun 
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beasiswa untuk 
perempuan  

 Meningkatkan 
pengetahuan tentang 
tekonolgi  

 Meningkatkan 
ketrampilan dalam 
mediasi dan resolusi 
konflik 

dalam daerah konflik  
 Mengintegrasikan 

nilai tradisioinal 
yang 
mempromosikan 
perdamaian ke 
dalam kurikulum 
sekolah 

perdamaian  
 Mendokumentasikan 

pengalaman 
perempuan sebagai 
pembangun 
perdamaian 

 

Sosial dan 
budaya 

1. Mensosialisasikan 
konsep kesetaraan 
gender   

2. mensosialisasikan 
nilai-nilai pencegah 
konflik  

3. Melakukan lobby ke 
para pembuat 
keputusan di daerah 
konflik untuk 
menggunakan nilai 
tradisional untuk 
mempromosikan 
upaya membangun 
perdamaian dan 
transformasi konflik  

4. Mengumpulkan data 
dan informasi 
tentang nilai-nilai 
yang 
mempromosikan 
perdamaian  

Kesehatan  Pelatihan tentang 
kesehatan 
reproduktif dan hak 
perempuan  

 Mensosialisasikan 
bahaya HIV/AIDS 

 Menyediakan 
pelayanan bagi 
korban perempuan 
yang selamat dari 
kekerasan   

 Melakukan lobbi 
untuk menyediakan 
pelayanan bagi 
perempuan korban 
kekerasan di daerah 
konflik  

 Mengumpulkan data 
tentang kesehatan 
reprodukti dan hak-
hak reproduktif 
perempuan di daerah 
konflik  

Politik & 
hukum 

 Meningkatnya 
jumlah perempuan 
yang sadar hak 
politik mereka  

 Mempromosikan 
kesetaraan akses ke 
posisi strategis bagi 
perempuan  

 Meningkatnya 
jumlah perempuan 
profesional dalam 
politik dan hukum  

 Mengembangkan 
forum perempuan 
untuk 
mempromosikan 
partisipasi politik 
perempuan di tingkat 
kampung dan 
kabupaten/kota 

 Mengembangkan 
forum untuk 
melakukan advokasi 
alokasi budget bagi 
perempuan di daerah 
konflik  

 Mengumpulkan data 
tentang partisipasi 
politik perempuan di 
daerah konflik  

 Memantau dan 
mengevaluasi 
peraturan daerah 
yang tidak peka 
gender 

Kekerasan  Meningkatnya 
kesadaran politik 
perempuan korban 
kekerasan 

 Mengembangkan 
forum untuk 
melakukan lobbi ke 
pembuat keputusan 
di daerah konflik 

 Mengkompilasikan 
data tersegregasi 
tentang korban dan 
orang yang selamat 
dari kekerasan 
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untuk menerapkan 
UU KDRT  

 Mendokumentasikan 
kasus-kasus 
kekerasan yang 
dilamami 
perempuan  

Keamanan   Mensosialisasikan 
kebutuhan untuk 
mempersatukan 
masyarakat dan 
mencegah konflik  

 Mensosialisasikan 
pentingnya 
penciptaan 
perdamaian ke para 
pemimpin informal, 
pemimpin agama, 
dan pemerintah  

 Mengkompilasikan 
data tentang 
berbagai bentuk 
teror khususnya 
terhadap perempuan  

Ekonomi  Pelatihan tentang 
kegiatan-kegiatan 
penambah 
penghasilan ekonomi 
untuk membantu 
perempuan 
memperoleh 
pendapatan 
tambahan bagi 
keluarga 

 Melakukan lobbi ke 
pembuat keputusan 
untuk membuka 
akses yang lebih luas 
untuk mendapatkan 
kredit untuk 
perempuan pedagang 
kecil  

 Mengkompilasikan 
data tentang jenis 
kegiatan ekonomi 
perempuan di daerah 
konflik selama 
terjadinya dan 
setelah terjadinya 
konflik 

  
 
Table 2 di atas menunjukkan matriks antara kebutuhan perempuan dalam peningkatan 

kapasitas, advokasi dan pengembangan database dan tujuh isu yang terkait dengan upaya 

membangun perdamaian dengan perspektif gender. Kebanyakan peserta merasa bahwa 

peningkatan kapasitas perempuan harus mendapatkan perhatian serius. Matriks juga 

menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merancang pelatihan tentang tujuh bidang di atas 

untuk pemimpin perempuan untuk mendukung kerja-kerja mereka dalam membangun 

perdamaian. Training tersebut harus mendukung peranan perempuan dalam proses 

membangun perdamaian dan jjuga meningkatkan posisi perempuan sebagai agen pemajuan 

perdamaian. Training juga harus memperkuat posisi perempuan pembuatan keputusan dan 

dalam memajukan proses membangun perdamaian. Para peserta, hampir semuanya 

perempuan, juga mengakui adanya kebutuhan untuk melakukan lobbi dan advokasi, 

khususnya dalam merumuskan perturan perundangan peka gender, mendorong anggaran peka 

gender, dan memantau pelaksanaan kebijakan yang berperspektif gender. 

  

Sebagian besar perempuan pemimpin yang menjadi peserta dalam lokakarya ini merasan 

bahwa lokakarya ini telah memberi mereka kesempatan untuk berbagi pengalaman dan kerja-

kerja mereka dalam memajukan perdamaian. Namun, dokumen tertulis sangat jarang ada. 
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Oleh karena itu para peserta sepakat bahwa harus ada sistem database untuk 

mendokumentasikan pengalaman dan kerja dari para perempuan sebagai pendorong 

terciptanya perdamaian, juga pengalaman dan kerja dari berbagai organisasi, komunitas dan 

kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja untuk mendorong perempuan sebagai pelaku 

pendorong perdamaian.  

 

Matriks tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan pemimpin tidak hanya memperhatiakn 

kebutuhan teknis seperti beasiswa untuk anak-anak di daerah konflik. Para peserta mengakui 

bahwa ada kebutuhan untuk mendapatkan keahlian lebih banyak dalam hal-hal substantif 

seperti kerangka kerja analisis gender. Selama lokakarya banyak peserta yang 

mengemukakan kebutuhan untuk diselenggarakannya pelatihan yang lebih sering lagi tentang 

analisis gender di tiga daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah pelatihan tentang gender-

budget dan lokakarya tentang UU No. 23/2004 tentang KDRT. Peserta memandang pelatihan 

seperti ini perlu diperluas. 

  

Para peserta menunjukkan adanya kesadaran bahwa dokumen tertulis memungkin terjadinya 

berbagi pengalaman dengan pihak yang lebih luas. Mereka mengidentifikasi kebutuhan untuk 

mengembangkan sistem database tentang transformasi konflik sebagai hal yang sangat 

penting dan mendesak. Banyak peserta menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih 

banyak lagi pelatihan ketrampilan seperti dalam hal pembuatan laporan dan penulisan studi 

kasus.  

 

IV.   Pembelajaran 

a. Pembelajaran dari lokakarya 

 

Lokakarya tiga hari ini mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang sudah melakukan 

kegiatan yang luar biasa di dalam bidang pemajuan perdamaian dan transformasi konflik. 

Namun masih banyak kerja yang belum didokumentasikan. Meskipun demikian interaksi 

verbal tidak menghambat untuk belajar tentang strategi dan proses membangun perdamaian. 

  

Para peserta sadar bahwa penting untuk mengaitkan kerangka pemberdayaan perempuan 

dengan program peningkatan kapasitas. Kebutuhan akan ketrampilan dalam menggunakan 

perspektif gender bagi perempuan pelaku pemajuan perdamaian harus dipenuni melalui 

penyelenggaran pelatihan tentang gender dan kepemimpinan. 
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Berdasarkan saling berbagi pengalaman di dalam lokakarya, para peserta menyadari bahwa 

jaringan antara komunitas adalah unsur penting dalam saling berbagi informasi tentang kerja-

kerja yang dilakukan oleh anggota jaringan, dan peningakatan kapasitas untuk perempuan 

pemimpin. Sangatlah penting untuk saling memberitahu tentang keberhasilan banyak 

kelompok perempuan dalam mendorong terbentuknya aliansi lintas agama, dan dalam 

melakukan komunikasi tanpa kekerasan. Sama pentingnya adalah berbagai informasi tentang 

upaya yang dilakukan kaum perempuan dalam memajukan pendidikan bagi anggota 

komunitas yang tinggal di dalam situasi konflik untuk menggunakan cara berpikir kritis 

dalam menganalisis persoalan. Pendidikan yang dilakukan oleh kaum perempuan bagi 

komunitas ini tidak terpengaruh oleh rumor dan gosip dan mereka mendorong komunitas 

untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dapat dipercaya.  

 

b. Pembelajaran dari desk review 

 

Perubahan pola relasi gender melalui pemajuan perdamaian 

  

Pada kenyataannya konflik bersenjata telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk 

mentransformasikan relasi gender. Berdiam di daerah konflik telah membuat banyak laki-laki 

dan perempuan menyadari posisi mereka yang setara dalam relasi. Perempuan ternyata 

mempunyai dua tugas dalam mendorong perdamaian, yaitu bekerja untuk membangun 

perdamaian dan bekerja untuk mewujudkan relasi gender yang setara.  

El-Bushra menggambarkan bahwa di Sierra Leone, resolusi konflik telah menghasilkan status 

dan situasi yang lebih baik bagi representasi perempuan. Unit-unit gender dibentuk di dalam 

kementrian, dan perwakilan perempuan dalam parlemen meningkat menjadi 16 %. Di 

Indonesia, Graham Brown et al. (2004:43-44) menyatakan bahwa satu dari temuan utama 

UNDP dalam Gender Thematic Assessment di Sulawesi Tengah pada 2004 adalah pergeseran 

peran perempuan di masa konflik. Secara ekonomi, politik dan sosial peran perempuan telah 

bergeser dari ruang domestik ke ruang publik. Pergeseran ini disebabkan oleh kenyataan 

bahwa konflik bersenjatan telah membatasi ruang gerak kaum lelaki untuk berperan dalam 

ruang publik, sehingga membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk melakukan 

peran tersebut. Konsekuensinya adalah peluang ekonomi bagi kaum laki-laki menurun dan 

perempuan memiliki lebih banyak akses ke sumberdaya ekonomi.  
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Perubahan struktural dalam peran gender di dalam sektor ekonomi mempengaruhi posisi 

perempuan dalam ruang domestik. Dengan adanya penghasilan ekonomi yang meningkat 

yang dihasilkan oleh perempuan untuk keluarga mereka, makan domain kaum lelaki sebagian 

diambil oleh perempuan. Graham Brown et al. (2005:xiii) menyatakan bahwa di Maluku dan 

Maluku Utara konflik menyebabkan perempuan mengambil alih peran ekonomi yang 

sebelumnya dilakukan oleh laki-laki. Apakah perempuan memperoleh keuntungan dari 

pergeseran peran ini? Jawabannya tergantung pada kondisi bagaimana pemberdayaan eknomi 

tersebut diikuti dengan pemberdayaan di bidang politik dan sosial.  

 

Di Maluku Utara, pemberdayaan ekonomi perempuan belum diikuti oleh pemberdayaan di 

bidang politik dan sosial. Oleh karena itu peran ekonomi justru menjadi semacam beban bagi 

perempuan. Maluku Utara adalah salah satu daerah yang paling rendah posisinya dalam 

upaya pemberdayaan perempuan. Ambon (Maluku) mempunyai posisi lebih baik, di mana 

pemberdayaan politik dan sosial  sudah dilakukan, dan menyebabkan peningkatan partisipasi 

perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dalam masa 

pasca konflik. Keadaannya berbeda sama sekali di Sulawesi Tengah, di mana keberhasilan 

perempuan dalam peran ekonomi mereka telah membawa kepada peningkatan kekuatan 

perempuan untuk membuat keputuasan dalam rumah tangga dan dalam komunitas mereka. Di 

dalam sektor-sektor publik, misalnya, kita dapat melihat peningkatan jumlah perempuan yang 

menjadi anggora dewan adat dan bahkan menduduki posisi sebagai kepala desa. 

  

Contoh kasus Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa 

meningkatnya peran perempuan di dalam sektor ekonomi dapat mendorong pemajuan peran 

mereka di bidang sosial dan politik. Jika kita melihat kembali perundingan damai Malino, 

kita dapat melihat bahwa prosesnya didominasi oleh pemimpin agama dan pemimpin politik 

yang hampir semuanya adalah laki-laki. Hanya ada satu perempuan dalam negosiasi di 

Malino. Oleh karena itu kita dapat melihat adanya kebutuhan akan promosi peningkatan 

peran perempuan dalam sektor ekonomi tersebut sebagai harapan untuk mempromosikan 

peningkatan peran mereka dalam pembuatan keputusan.  

 

Oleh karena itu, di samping meningkatkan kapasitas perempuan dalalm hal ketrampilan 

membangun perdamaian dan pengembangan organisasi, melainkan juga sangat penting untuk 

melakukan peningkatan kapasitas dalam mendorong perspektif gender dan sosialisasi hak 

perempuan. Jika tidak maka upaya membangun perdamaian tidak akan menghasilkan 



58 
 

perbaikan bagi posisi perempuan dalam pembuatan keputusan dan memajukan perwakilan 

perempuan dalam parlemen.  

 

V. Rekomendasi 

 

Peserta lokakarya Program Kepemimpinan Perempuan dan Upaya Membangun Perdamaian 

menyadari bahwa adalah sangat penting untuk mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan 

program-program peningkatan kapasitas. Pelatihan bagi perempuan sebagai pelaku 

pendorong perdamaian harus dilakukan bersama-sama  dengan pelatihan mengenai 

kepemimpinan dan gender persoalan yang menghambat peran perempuan dalam membangun 

perdamaian adalah pengucilan perempuan dari ruang pembuatan keputusan. Pengucilan ini 

bukan secara langsung berkaitan dengan ketrampilan teknis dalam mendorong perdamaian 

namun kemampuan perempuan dalam membuat keputusan adalah sangat penting sebagai 

landasan untuk memainkan peran sebagai pendorong perdamaian.  

 

Dalam merumuskan rekomendasi tentang bagaimana mempromosikan peran perempuan 

dalam memajukan perdamaian dengan menggunakan perspektif gender adalah lebih baik 

untuk melihat kembali matriks kebutuhan perempuan dalam peningkatan kapasitas, advokasi, 

dan pengembangan database di dalam ketujuh bidang terkait dengan upaya membangun 

perdamaian. Matriks tersebut menunjukkan kebutuhan yang mendesak untuk merancang 

kegiatan peningkatan kapasitas, advokasi, dan pengembangan database untuk ketujuh isu 

tersebut untuk mendukung kerja para perempuan pemimpin dalam memajukan perdamaian, 

yaitu dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya, kesehatan, hukum dan politik, kekerasan, 

keamanan, dan ekonomi. Tabel 2 dimodifikasi menjadi Tabel 3 di bawah ini untuk menyoroti 

proyek-proyek konkrit yang diperlukan untuk mempromosikan upaya membangun 

perdamaian dengan menggunakan perspektif gender.  

 
Table 3. Proyek-proyek untuk mempromosikan upaya membangun perdamaian dengan 
menggunakan perspektif gender 
 
 A. Capacity 

Building 
B. Advokasi C. Data Base 

Dukungan bagi perempuan untuk menjadi pembangun perdamaian 
1. Keamanan Proyek: 

Pelatihan tentang 
mediasi dan resolusi 
konfli untuk 

Proyek: 
Pembentukan Forum 
Multipihak untuk 
merancang kebijakan 

Proyek: 
Mengembangkan 
database tentang bentuk 
teror khususnya 
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perempuan 
pendorong 
perdamaian 
 
 
 
Mengembangkan 
modul untuk 
pelatihan gender dan 
upaya membangun 
perdamaian 
khususnya yang 
mengaitkan dengan 
analisis gender dan 
pengarusutamaan 
kerangka kerja 
gender dengan 
ketrampilan 
transformasi konflik  
 
 

pengarusutamaan 
gender di dalam 
proses penciptaan 
perdamaian  
 
Melakukan lobbi ke 
para pemimpin 
informal, agama, dan 
pemerintah dan donor 
untuk merealisasikan 
perdamaian dengan 
perspektif gender 

terhadap perempuan 
 
 
Memantau pelaksanaan 
kebijakan berperspektif 
gender yang dapat 
mempengaruhi upaya 
membangun 
perdamaian. 
Mendokumentasikan  
(tertulis/audio-visual) 
kegiatan membangun 
perdamaian dan 
transformasi konflik 
yang dilakukan oleh 
perempuan 

2. Kekerasan 
 

Proyek: 
Memberikan 
pelatihan tentang 
pemulihan trauma 
bagi perempuan  

Proyek: 
Melakukan lobbi 
kepada pembuat 
keputusan di daerah 
konflik untuk 
mengalokasikan dana 
untuk pemulihan 
trauma perempuan 
korban  

Proyek: 
Mendokumentasikan 
kasus-kasus kekerasan 
yang dialami perempuan 
dan korban yang selamat 

3. Sosial dan 
budaya 

Proyek: 
Pelatihan tentang 
analisis nilai-nilai 
sosial budaya yang 
dapat mencegah 
konflik 

Proyek: 
Melakukan lobbi 
kepada pembuat 
keputusan di daerah 
konflik untuk 
menggunakan nilai 
tradisional untuk 
mempromosikan 
penciptaan 
perdamaian dan 
transformasi konflik 
dan 
mengintegrasikannya 
ke dalam kurikulum 
sekolah 

Proyek: 
Mendokumentasikan 
data dan informasi 
tetnang nilai-nilai yang 
mempromosikan 
perdamaian 

4. Ekonomi Proyek: 
Pelatihan tentang 
kegiatan ekonomi 
yang dapat 
menambah 

Proyek: 
Melakukan lobbi 
kepada pembuat 
keputusan di daerah 
konflik untuk 

Proyek: 
Mengkompilasikan data 
tentang kegiatan 
ekonomi yang dilakukan 
perempuan di daerah 
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penghasilan untuk 
membantu 
perempuan 
memenuhi kebutuhan 
rumah tangganya 

membuka akses 
kredit yang lebih luas 
bagi perempuan 
pedadang kecil 

konflik selama dan 
sesudah terjadinya 
konflik 

Dukungan bagi perempuan untuk menjadi pembuat keputusan  
5. Pendidikan Proyek: 

Melakukan pelatihan 
tentang gender 
budget, menguraikan 
kemungkinan 
menggunakan 
anggaran daerah 
(APBD), mengikuti 
Kabupaten Jembrana 
Bali untuk 
menyediakan 
pendidikan gratis di 
daerah konflik 

Proyek: 
Melakukan lobbi ke 
pemerintah di daerah 
konflik untuk 
menyusun kembali 
anggaran dareah 
untuk menyediakan 
pelayanan pendidikan 
gratis mulai dari 
sekolah dasar sampai 
tingkat SMU  
Memasukkan 
kerangka 
pengarusutamaan 
gender dalam 
membangun 
perdamaian ke dalam 
kurikulum sekolah. 

Proyek: 
Mengembangkan 
databse tentang 
persentase perempuan di 
sekolah dan tingkat 
putus sekolah 
perempuan 

6. Kesehatan Proyek: 
Melakukan pelatihan 
tentang gender 
budget, menguraikan 
kemungkinan 
menggunakan 
anggaran daerah 
(APBD), mengikuti 
Kabupaten Jembrana 
Bali untuk 
memberikan 
pelayanan kesehatan 
gratis di daerah 
konflik 

Proyek: 
Melakukan lobbi ke 
pemerintah di daerah 
konflik untuk 
menyusun kembali 
anggaran yang 
menyediakan 
pelayanan kesehatan 
gratis 

Proyek: 
Mengembangkan 
database tentang 
kesehatan reproduktif 
dan hak reproduktif 
perempuan di daerah 
konflik 

7. Politik & 
hukum 

Proyek: 
Menyelenggarakan 
pelatihan analisis 
gender dan 
pengarusutamaan 
gender dengan 
penekanan pada 
peminggiran 
perempuan di bidang 
ekonomi dan 
pengambilan 
keputusan politik 

Proyek: 
Melakukan lobbi 
untuk tindakan 
afirmatif bagi 
perempuan dalam 
pembuatan keputusan 
politik di tingkat desa 
dan kabupaten/kota 

Proyek: 
Mengumpulkan data 
tentang partisipasi 
politik perempuan di 
daerah konflik dan 
mengidentifikasi 
peraturan daerah yang 
tidak peka gender  
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Proyek-proyek yang disebutkan dalam matriks tersebut di atas dapat diorganisir ke dalam 

program-program kepemimpinan perempuan dan penciptaan perdamaian di daerah untuk 

diselenggarakan oleh Forum Daerah yang telah dibentuk oleh pesert di dalam lokakary. 

Forum Daerah akan dibekali dengan peningkatan kapasitas dalam bentuk ketrampilan praktis, 

penulisan studi kasus, dan pengembangan database untuk memantau dan mendokumentasikan 

kerja-kerja penciptaan perdamaian yang dilakukan oleh perempuan.  

  

Lembaga-lembaga seperti SOFEI dan UNDP dapat memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi Forum Daerah untuk mengembangkan program kepemimpinan perempuan di 

daerah dan penciptaan perdamaian. Sebagai sebuah kantor yang mendukung dan 

memfasilitasi pertukaran pengetahuan di kalangan multipihak di bagian timur Indonesia, 

SOFEI dapat memainkan peranan sebagai berikut: 

1. Memfasilitasi Forum Daerah untuk merumuskan program kolektif menjadi sebuah 

rencana aksi regional. 

2. Menyediakan ketrampilan praktis dalam hal penulisan laporan dan studi kasus dengan 

sebuah tinjauan yang terus berlangsung terhadap pelatihan penerapan untuk memastikan 

pemantauan dokumentasi dan produksi laporan; 

3. Menyediakan asistensi (melalui BAKTI) bagi perempuan pendorong perdamaian untuk 

mendokumentasikan (tertulis/audio-visual) kegiatan mereka dalam mendorong 

perdamaian dan transformasi konflik; 

4. Menyediakan dukungan untuk mengembangkan kerangka kerja sistem database untuk 

digunakan dalam pemantauan kerja-kerja penciptaan perdamaian;  

5. Memfasilitasi dialog antara pemimpin perempuan dan anggota Forum Daerah dengan 

pembuat kebijakan di daerah dan di tingkat nasional  

 
Dan UNDP sebagai lembaga multilateral dapat menghubungkan program Forum Daerah 

dengan program PTD. Program PTD berdasarkan pada prinsip multipihak, pengembangan 

program berbasis lokal, kemampuan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian, dan 

kemampuan masyarakat di daerah dalam meningkatkan integritas sosial untuk mencapai 

perdamaian, dan transformasi konflik. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut 

UNDP dapat memfasilitasi Forum Daerah untuk mengembangkan program kepemimpinan 

perempuan dan upaya membangun perdamaian melalui beberapa cara seperti: 

1. Memfasilitasi Forum Daerah untuk merumuskan program bersama menjadi rencana aksi 

regional dalam kerjasama dengan SOFEI;  
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2. Menyediakan pelatihan tentang bagaimana menerapkan kerangka kerja analisis gender 

bagi anggota Forum Daerah;   

3. Sebagai sebuah badan PBB dan donor multilateral yang mempunyai pengalaman dalam 

bekerja dengan pemerintah, UNDP dapat mengorganisir pelatihan bagi anggota Forum 

Daerah tentang bagaimana menggunakan instrumen hukum nasional dan internasioal 

sebagai alat advokasi;  

4. Melalui kerjasama dengan SOFEI, UNDP dapat memfasilitasi dialog antara pemimpin 

perempuan Forum Daerah dan pembuat kebijakan di daerah dan di tingkat nasional  

5. Mengembangkan sebuah modul untuk pelatihan gender dan penciptaan perdamaian yang 

menggunakan  kerangka kerja analisis gender dan dalam hubungan dengan ketrampilan 

manajemen dan transformasi konflik.  

  
Diharapkan bahwa pelaksanaan tahapan dan rekomendasi yang dirumuskan oleh lokakarya 

regional akan secara signifikan memperkuat kepemimpinan perempuan dan program 

peningkatan kapasitas, dan membuatnya menjadi program penciptaan perdamaian pertama 

yang secara jelas mengintegrasikan kerangka kerja analisis gender. Dengan itu diharapkan 

program ini menjadi sebuah pembelajaran yang bagus tentang gender dan penciptaan 

perdamaian di tingkat nasional di Indonesia.   

 
Di samping perencanaan dan pelaksanaan program, yang juga penting adalah kemampuan 

untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan dalam melakukan kegiatan membangun 

perdamaian. Dalam salah satu presentasi dari Ancil18, ia mengusulkan bahwa gender dan 

upaya membangun perdamaian harus memajukan: (1) pencegahan konflikt; (2) perlindungan 

perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan; (3) partisipasi perempuan dalam isu 

perdamaian dan keamanan dan harus memperhitungkan kesetaraan gender. Terinspirasi oleh 

pemikiran Ancil tersebut, dianjurkan bahwa Forum Daerah perlu mengembangkan kapasitas 

dalam mendokumentasikan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh perempuan dan kelompok 

perempuan di tiga daerah tersebut. Dokumentasi ini harus mengikuti tahapan sebagai berikut:   

1. Apa saja kerja yang telah dilakukan dalam mencegah konflik di tiga daerah, yaitu 

Maluku Utaran, Maluku dan Sulawesi Tengah?  

2. Apa saja kerja yang telah dilakukan untuk mendorong perlindungan di tiga daerah 

tersebut? Siapa saja yang dilindungi (perempuan, anak laki-laki dan perempuan)?  

                                                
18 Ancil, Adrian Paul, “Conference on Women, Peace and Security. Operationalizing UN SC 1325: Post 
Conflict”, makalah disajikan di Kopenhagen, September 9, 2004. 
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3. Sampai di mana tingkat partisipasi perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan? 

Bagaimana mereka berpartisipasi? 
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