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Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu di 

Helsinki, Aceh memiliki kesempatan untuk mewujudkan masyarakat yang sederajat 

dan adil setelah menderita konflik puluhan tahun. Pihak-pihak dalam perjanjian 

perdamaian ini - Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka - telah berkomitmen 

melaksanakan semua klausul perjanjian, dan mendapatkan pujian kalangan 

internasional.

Ketika kaum pria memiliki peran yang jelas dalam proses perdamaian ini, 

Crisis Management Initiative (CMI) tertarik untuk membangun status keterlibatan 

perempuan dan partisipasi mereka dalam membangun masyarakat Aceh dan 

penyelenggaraannya. CMI, bekerjasama dengan Dana Bantuan PBB untuk 

Perempuan (UNIFEM) dan Pusat Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan (CCDE) 

mewawancarai beberapa perwakilan Pemerintah RI, tokoh GAM, Misi Monitoring 

Aceh (AMM), organisasi internasional dan, yang terpenting, para perempuan dan 

organisasi perempuan Aceh untuk membangun status keterlibatan perempuan 

dalam proses perdamaian selama ini, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perdamaian ini tentang peningkatan peran 

serta perempuan dalam proses pembuatan keputusan.

Laporan ini menemukan bahwa peran serta perempuan dalam proses 

perdamaian selama ini masih terbatas. Laporan ini menggaris bawahi bahwa 

memperkuat keterlibatan perempuan dan mendengarkan pandangan serta pendapat 

mereka akan sangat bermanfaat bagi Aceh. Pertama, keterlibatan perempuan 

akan memperkuat proses pembangunan masyarakat yang bisa mengandalkan 

perdamaian. Potensi perempuan dalam mewujudkan perdamaian, yang dianggap 

menjadi pihak yang paling netral terhadap konflik, belum dimanfaatkan. Melibatkan 

perempuan bisa memperkuat perekonomian, karena kemampuan dan keahlian 

mereka - yang merupakan lebih dari separuh penduduk Aceh - akan termanfaatkan. 

Melibatkan perempuan perlu sekali dilakukan jika proses perdamaian ingin berjalan 

demokratis - khususnya karena sebagian besar rakyat Aceh terdiri dari perempuan. 

Dalam wawancara ini, baik Perwakilan GAM maupun Pemerintah RI 

menegaskan harapan mereka untuk melibatkan perempuan dalam melaksanakan 

Perjanjian Perdamaian ini. Laporan ini merekomendasikan agar pihak-pihak yang 

terlibat dalam Perjanjian Perdamaian ini secara teratur menjalin hubungan dengan 

organisasi-organisasi perempuan. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah 

khusus dan menyediakan sumber daya memadai untuk memfasilitasi partisipasi 

perempuan dalam proses perdamaian dengan lebih efektif. Pihak-pihak tersebut 

harus membuktikan secara umum bahwa mereka menghendaki keterlibatan 

perempuan. GAM dan Pemerintah RI juga harus meminta para mitra asingnya 

memperhatikan partisipasi perempuan.
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AMM Aceh Monitoring Mission; Misi Monitoring Aceh

BRA Badan Reintegrasi Aceh

CCDE Center for Community Development and Education;
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“Nota Kesepahaman perdamaian yang baru kita 

tandatangani merupakan sarana terbaik dan paling 

efektif untuk mewujudkan impian kita, yaitu berlayar 

bersama dalam perahu yang sama. Impian untuk hidup 

bersama di tanah yang sama, marilah kita mulai tempuh 

perjalanan baru ini, berlayar bersama dan hidup bersama 

di tanah yang sama, kita adalah saudara”

Hamid	Awaludin,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Pemerintah RI,

saat penandatanganan perjanjian damai di Helsinki, 15 Agustus 2005.

“Tidak	 ada	 perdamaian	 di	 Aceh	 karena	 di	 sana	 tak	 ada	

keadilan.	 Yang	 ingin	 kita	 capai	 dengan	 penandatanganan	

perjanjian	damai	 ini	adalah	awal	seuatu	proses	yang	akan	

membawa	 keadilan	 bagi	 seluruh	 rakyat	 Aceh.	 Keadilan	

berarti	semua	rakyat	memiliki	hak	suara	dan	didengarkan	

serta	 harapan	 mereka	 dipenuhi.	 Artinya	 harus	 ada	 sistim	

politik	 yang	 mendukung	 kebebasan	 berbicara,	 pendapat,	

dan	berpartisipasi	penuh	dan	diwakili	oleh	proses	tersebut.	

Dengan	 demikian,	 saudara-saudara,	 satu-satunya	 jalan	

untuk	 mewujudkan	 perdamaian	 di	 Aceh	 adalah	 dengan	

mewujudkan	 perdamaian	 di	 Aceh	 dengan	 menerapkan	

demokrasi	yang	sejati.”

Mr.	Malik	Mahmoud,

Pimpinan GAM, pada saat upacara penandatanganan perjanjian

damai di Helsinki,  15 Agustus 2005.
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Sebagaimana termaktub dalam pidato kedua belah pihak penandatangan 

Perjanjian Damai Aceh di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 di atas, Aceh memiliki 

kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat - sebuah 

masyarakat yang percaya bahwa mereka memiliki hak suara. 

Crisis Management Initiative CMI dan Pimpinannya, Presiden Martti 

Ahtisaari, menengahi pembicaraan antara Pemerintah RI dan GAM untuk mencari 

dasar pandangan yang sama guna mengakhiri konflik puluhan tahun di Aceh. 

Perjanjian damai, yang dikenal dengan Nota Kesepahaman ini, menguraikan 

pengumuman undang-undang pemerintahan Aceh, hak partisipasi politik 

oleh semua rakyat Aceh, hak pembuatan keputusan perekonomian, pemberian 

pengampunan bagi para anggota GAM dan para tahanan politik,  reintegrasi 

mantan anggota GAM ke dalam masyarakat, pembentukan pengadilan HAM 

dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh, dan pembentukan Misi 

Monitoring Aceh (AMM) oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut 

serta untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai ini.

Kedua belah pihak memegang teguh semangat Nota Kesepahaman tersebut 

dan berkomitmen melaksanakan klausul-klausulnya. Masyarakat internasional 

secara umum sangat terkesan dengan kemajuan yang telah dicapai. Komitmen 

mewujudkan perdamaian oleh kedua belah pihak luar biasa dan mendukung 

suasana saling percaya. 

Ketika kaum pria memiliki peran yang jelas dalam proses perdamaian ini, 

CMI tertarik untuk membangun status keterlibatan perempuan dan partisipasi 

mereka dalam membangun masyarakat Aceh dan penyelenggaraannya. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan CMI antara lain: Seberapa besar 

keterlibatan perempuan dan sejauh mana pandangan-pandangan mereka 

dipertimbangkan? Apakah struktur yang ada saat ini sebagai hasil Nota 

Kesepahaman memberikan kesempatan yang sama bagi pria dan perempuan? 

Pengalaman dan penelitian membuktikan bahwa keterlibatan perempuan 

mendukung proses perdamaian.  Keterlibatan mereka memperkuat pelaksanaan 

perjanjian damai dan mendukung perubahan-perubahan yang mempengaruhi 

kehidupan keseharian masyarakat. 

‘Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman’, 

mengacu pada sumbangsih perempuan dan organisasi perempuan, atau usaha-

usaha mereka untuk memberikan kontribusi, melaksanakan ketentuan Nota 

Kesepahaman dan, khususnya, menerjemahkannya ke dalam praktik nyata.  

CMI mengunjungi Aceh dan Jakarta dari tanggal 19 hingga 26 Maret untuk 

bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam memutuskan, melaksanakan 

Pengantar

dan memantau proses perdamaian, termasuk beberapa organisasi perempuan, 

pemerintah RI, GAM,AMM, dan pihak-pihak internasional, serta untuk 

mendengarkan pandangan dan rencana mereka terkait pelaksanaan proses 

perdamaian di masa mendatang. Pusat Pembangunan Masyarakat dan Pendidikan 

(CCDE), lembaga swadaya masyarakat Aceh, bekerjasama dengan CMI menjalin 

hubungan dengan beberapa kelompok perempuan dan para perempuan dalam 

bidang tersebut, serta mengikuti sebagian besar rapat. UNIFEM, yang telah 

berpengalaman luas puluhan tahun melibatkan perempuan dalam proses yang 

terjadi di masyarakat, melakukan penilaian ahli atas keterlibatan perempuan 

dalam Proses Perdamaian Aceh.

Pemerintah Norwegia mendukung CMI baik secara finansial maupun 

secara langsung dalam upaya membangun status perempuan dan memperkuat 

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian di Aceh.
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Dalam Nota Kesepahaman ditegaskan bahwa: “Pemerintah	Republik	Indonesia	

dan	 Gerakan	 Aceh	 Merdeka	 (GAM)	 menegaskan	 komitmen	 mereka	 untuk	

penyelesaian	 konflik	 Aceh	 secara	 damai,	 menyeluruh,	 berkelanjutan	 dan	

bermartabat	bagi	 semua.	Para	pihak	bertekad	untuk	menciptakan	kondisi	

sehingga	pemerintahan	rakyat	Aceh	dapat	diwujudkan	melalui	suatu	proses	

yang	demokratis	dan	adil	dalam	negara	kesatuan	dan	konstitusi	Republik	

Indonesia.”	

Agar setiap proses di Aceh berjalan secara demokratis dan adil, baik pria 

maupun perempuan harus dilibatkan. Menurut Pemerintah Daerah Aceh, 

sebagian besar rakyat Aceh adalah perempuan.  Kedua belah pihak yang 

terlibat dalam perjanjian damai telah menegaskan bahwa mereka tidak akan 

mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota 

Kesepahaman ini. Tekat ini hanya bisa terwujud jika perempuan ikut dilibatkan 

dalam proses pembuatan keputusan tentang masa depan Aceh.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan dan kebijakan internasional tentang partisipasi perempuan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan - 

CEDAW (1979) menyediakan kerangka untuk perdebatan nasional dan bantuan 

hukum demi kesetaraan jender. CEDAW merupakan konvensi internasional 

bersifat mengikat secara hukum tentang hak asasi perempuan di segala 

bidang. Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 29 Juli 1980 dan 

meratifikasinya pada tanggal 13 September 1984.

Konferensi Perempuan Dunia Keempat di Beijing tahun 1995 mengangkat 

pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dan pembangunan. Dalam 

konferensi tersebut Ibu Mien Sugandhi, Menteri Negara Peranan Wanita saat itu, 

atas nama Indonesia mengutarakan:   “Berbicara sebagai delegasi negara, kami 

memandang bahwa tiga tujuan konferensi ini yakni Kesetaraan, Pembangunan 

dan Perdamaian saling mendukung dan tak terpisahkan.  Pemberdayaan 

perempuan harus dilakukan demi tercapainya tujuan tadi. Kami juga percaya 

bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan lingkungan berkekuatan 

hukum baik pada tataran masyarakat, negara, regional maupun internasional 

yang meliputi bidang budaya, ekonomi, politik dan sosial. (...) Tak pelak lagi, 

pemberdayaan perempuan tidak bisa terwujud tanpa pembangunan dan tidak 

ada pembangunan tanpa partisipasi pria dan perempuan secara penuh dan 

setara.

I Teks Nota Kesepahaman
   - Latar belakang pemikiran dari pengalaman internasional

Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 

tahun 2000. Resolusi ini menegaskan peran perempuan dalam mencegah dan 

menyelesaikan konflik dan dalam mewujudkan perdamaian. Resolusi ini juga 

menekankan pentingnya kesetaraan partisipasi dan keterlibatan penuh dalam 

segala upaya untuk menjaga dan mendukung perdamaian dan keamanan. 

Resolusi tersebut menegaskan perlunya memperbesar peran perempuan dalam 

proses pembuatan keputusan berkenaan dengan pencegahan dan penyelesaian 

konflik. Dewan Keamanan menegaskan perlunya melaksanakan hukum 

kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak 

kaum perempuan selama dan setelah konflik. Pemerintah Indonesia sendiri 

berjanji menerapkan resolusi ini pada bulan Oktober 2000.

 

Proses yang Demokratis dan Adil
- beberapa pelajaran tentang menciptakan masyarakat paska-konflik

Masa perubahan setelah konflik merupakan kesempatan untuk menciptakan 

masyarakat yang demokratis dan adil. Dalam Laporan Pembangunan Manusia 

(UNDP) dijelaskan bahwa ciri utama masyarakat yang adil dan demokratis 

adalah: sistim perwakilan, dengan partai politik dan asosiasi kepentingan 

khusus yang berjalan dengan baik; sistim pemilihan yang menjamin pemilihan 

yang adil dan bebas, dan hak pilih secara umum; sistim pemeriksaan dan 

penyeimbangan, berdasarkan pemisahan kekuasaan dengan lembaga-lembaga 

hukum dan legislatif yang independen; masyarakat sipil yang bersemangat, 

mampu memantau pemerintah dan swasta dan memberikan berbagai bentuk 

partisipasi politik; media komunikasi yang bebas dan independen; dan kendali 

sipil yang efektif atas kekuatan militer dan keamanan.

Negara bisa membantu pembangunan manusia secara merata bila memiliki 

sistim penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel kepada semua rakyat 

- dan bila semua rakyat bisa berpartisipasi dalam perdebatan dan keputusan-

keputusan yang menentukan hidup mereka serta mendesak para pendukung 

perdamaian untuk memahami bahwa konflik sipil parah dan berkepanjangan 

bisa mengakibatkan perubahan total dalam masyarakat - penduduk terlantar, 

kerusakan infrastruktur atau kacaunya ikatan keluarga tradisional dan sosial.  

Dalam masyarakat yang tercabik perang, perempuan kerap kali melaksanakan 

peran jender tradisionalnya dalam hal keluarga, pekerjaan dan masyarakat.  

Laporan Pembangunan Manusia meminta perunding perdamaian dan para 

pemimpin setempat untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan  

kenyataan yang terjadi secara radikal ini. “Memberikan hak suara lebih besar 

kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan bukan saja 

merupakan tindakan yang benar secara moral, tetapi juga sangat bermanfaat. 1 

1 | Penelitian tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan yang diajukan Sekjen PBB sesuai resolusi Dewan 
Keamanan nomor 1325 (2000), PBB 2002.
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Disamping konflik, sunami di Aceh telah memporak-porandakan jaringan 

keluarga dan sosial, dan memaksa masyarakat untuk menjalankan peran-peran 

yang tidak mereka kenal sebelumnya.  Kecil kemungkinan bagi masyarakat Aceh, 

khususnya kaum perempuan, untuk hidup dan memegang peran sebagaimana 

sebelum terjadi sunami. 

Laporan Pembangunan Manusia tahun 2002 menegaskan bahwa “akhir 

suatu peperangan merupakan masa yang tak kalah labilnya dibanding semasa 

perang itu sendiri, sehingga mustahil bagi kita untuk menciptakan proses 

pembuatan-keputusan yang demokratis dalam waktu cepat. Namun dibutuhkan 

keterbukaan dan partisipasi semaksimal mungkin demi terwujudnya perdamaian 

dan rekonsiliasi nyata - dan demi memperkuat masyarakat sipil dan komponen-

komponen masyarakat yang berpola pikir demokratis.” 2

Penyelesaian secara Damai, Menyeluruh dan Berkelanjutan
- partisipasi perempuan membawa banyak manfaat

Proses pembuatan keputusan menjadi sah bila bersifat umum. Dokumen 

Mewujudkan Perdamaian (UNIFEM Oktober 2005) menegaskan pentingnya dasar 

partisipasi asing guna mendukung perwujudan perdamaian dan pembangunan 

berkelanjutan. Dokumen tersebut menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan 

bergantung pada keterlibatan berbasis-masyarakat dan rasa ikut memiliki proses 

perdamaian dan bahwa dukungan atas partisipasi perempuan dalam mewujudkan 

perdamaian bisa membantu upaya masyarakat memulihkan diri dari konflik 

kekerasan.3 Dalam kondisi perang, perempuan berperan sebagai pegiat, penjaga, 

pencari nafkah dan pihak yang bertahan. Jika kelompok-kelompok perempuan di 

basis wilayah konflik kuat, mereka menjadi lebih mampu memberikan harapan 

bagi masyarakat, menembus berbagai kendala identitas, termasuk kelompok, 

suku, agama dan kelompok politik serta lebih mampu membantu masyarakat 

untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Mereka menembus pembatas pihak-

pihak yang saling mengorganisir dan memobilisasi perang.4

Melibatkan perempuan membawa banyak manfaat bagi proses perdamaian.  

Perempuan secara informal memantau pelaksanaan perjanjian damai melalui 

beberapa jaringan lokal dan kegiatan. Misalnya, di Bougainville pada tahun 1998, 

sepulangnya dari perundingan damai, kaum perempuan di sana menjelaskan 

hasil perundingan tersebut dan dilaporkan sebagai satu-satunya pihak 

yang mempelopori kampanye informasi bagi masyarakat untuk memahami 

keputusan-keputusan yang dicapai dalam perundingan damai dan selanjutnya 

mengambil langkah-langkah untuk menjalankannya. Perempuan bisa menjadi 

mitra penting dalam langkah-langkah pemantauan sehingga harus dilakukan 

langkah-langkah untuk menyokong dan menjamin partisipasi mereka.5

Almarhum Sergio Vieira de Mello, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM 

dan mantan kepala dewan perdamaian PBB untuk Timor-Leste, menegaskan 

pentingnya mendukung partisipasi perempuan yang bisa sangat membantu 

mewujudkan perdamaian dan pembangunan. Beliau menegaskan perlunya 

meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan resolusi 1325 Dewan Keamanan 

PBB, khususnya terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pembuatan keputusan dan HAM.  Perempuan merupakan faktor stabilitas dan 

rekonsiliasi; sumbangsih mereka bisa meningkatkan kualitas keputusan dan 

efektifitas upaya pemulihan. Di Komisi PBB tentang Status Perempuan di New York, 

tanggal 7 Maret 2003, beliau mengutarakan: “yang terpenting, kita mendukung 

partisipasi perempuan karena mereka memiliki hak yang sama untuk dilibatkan 

dalam semua keputusan dan karena masukan mereka memberikan nilai tambah 

bagi semua keputusan.” 
2 | Laporan Pembangunan Manusia 2002, UNDP, Yew York 2002. 
3 | SECURING THE PEACE Panduan Masyarakat Internasional terhadap Partisipasi Efektif Perempuan dalam Proses 
Perdamaian - UNIFEM Oktober 2005.
4 |  Pernyataan Noeleen Heyzer, dalam ceramahnya Dag Hammarskold di Swedia tahun 2004.

5 | SECURING	THE	PEACE	Guiding	the	International	Community	towards	Women’s	Effective	Participation	throughout	
Peace	Processes – UNIFEM October 2005.
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Sekjen PBB Kofi Annan pernah menyatakan bahwa tidak ada kebijakan 

yang nampaknya lebih mampu meningkatkan produktivitas atau menekan 

angka kelahiran dan kematian ibu selain pemberdayaan perempuan. Tidak ada 

kebijakan lain yang bisa meningkatkan gizi masyarakat dan meningkatkan 

taraf kesehatan, termasuk pencegahan HIV/AIDS. Tidak ada kebijakan lain yang 

lebih mampu memperbesar kesempatan pendidikan untuk generasi mendatang. 

Dan tidak ada kebijakan lain yang lebih penting dalam mencegah terjadinya 

konflik atau mewujudkan perdamaian paska konflik. Bukti juga berbicara bahwa 

kepentingan perempuan kerapkali berbeda dengan kepentingan pria dan, bahwa 

perempuan yang terlibat langsung dalam badan-badan pembuatan keputusan 

memiliki penekanan prioritas yang berbeda dari pria.  Perempuan merupakan 

agen perubahan yang penting. Pandangan, pengalaman serta keterlibatan aktif 

mereka merupakan bagian penting dalam proses mewujudkan perdamaian.

Penelitian World Economic Forum dalam “Women’s Empowerment: 

Measuring the Global Gender Gap” (2005) menegaskan bahwa pernyataan Sekjen 

PBB tersebut berkaitan dengan masalah-masalah perekonomian. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa negara-negara yang tidak memanfaatkan separuh bakat 

yang dimiliki masyarakatnya - yaitu bakat yang dimiliki perempuan - berarti salah 

dalam mengalokasikan sumber daya manusianya. Dalam Konferensi Helsinki 

bulan September 2005, Claros-Lopez, Pimpinan Ekonom World Economic Forum, 

menyatakan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi kaum perempuan 

yang tinggi cenderung memiliki kinerja ekonomi tinggi pula.

Dokumen	Securing	the	Peace yang diterbitkan oleh UNIFEM6 menyebutkan 

beberapa manfaat dalam pelibatan perempuan dalam proses perdamaian dan 

bagaimana partisipasi perempuan bisa meningkatkan upaya pemeliharaan 

perdamaian:

 - Organisasi-organisasi perempuan yang dengan gigih menyokong   

  perdamaian. 

 - Perempuan kerapkali membangun dasar perundingan perdamaian.

 - Perempuan bisa menciptakan ikatan bagi pihak-pihak yang bertikai.

 - Perempuan mampu mewujudkan keterbukaan, transparansi dan   

  kelangsungan proses perdamaian.

 - Perempuan sering kali melengkapi langkah-langkah resmi dalam   

  mewujudkan perdamaian.

 - Perempuan mampu membantu terwujudnya rekonsiliasi dan memberikan  

  contoh menggerakkan masyarakat.

 - Perempuan seringkali bekerja untuk mendukung perjanjian damai di  

  segala tingkatan.

6 | SECURING THE PEACE Panduan Masyarakat Internasional terhadap Partisipasi Efektif Perempuan dalam Proses 
Perdamaian - UNIFEM Oktober 2005.

Menciptakan Kondisi demi Proses yang Adil dan Demokratis
- pertimbangan-pertimbangan metode untuk melibatkan perempuan

Pada tahun 2002 Dewan Keamanan PBB mendorong negara-negara anggota PBB 

mengakui peran aktif kaum perempuan dalam mendorong perdamaian, khususnya 

dalam memelihara tatanan sosial dan pendidikan perdamaian. Dewan Keamanan 

mendorong Negara-Negara Anggotanya dan Sekjen PBB untuk secara teratur 

menjalin hubungan dengan kelompok dan jaringan perempuan lokal agar mereka 

bisa memahami dampak konflik bersenjata terhadap perempuan, termasuk para 

korban dan mantan milisi, dan operasi-operasi pemelihara perdamaian, sehingga 

kelompok-kelompok perempuan tersebut secara aktif terlibat dalam proses 

pemulihan, khususnya pada tataran pembuatan keputusan.7 

Dewan Keamanan mendorong negara-negara anggota untuk membuat 

strategi dan rencana tindakan yang jelas lengkap dengan tujuan dan jadwalnya, 

guna menyamakan sudut pandang jender atas langkah-langkah kemanusiaan, 

rehabilitasi dan program rekonstruksi, termasuk mekanisme pemantauan, dan 

guna melakukan kegiatan-kegiatan bertujuan, yang difokuskan pada kendala-

kendala khusus yang dihadapi kaum perempuan dalam situasi konflik, seperti 

lemahnya hak-hak atas tanah dan hak kekayaan dan akses ke sumber-sumber 

perekonomian.8 

Partisipasi perempuan secara penuh, adil dan bermakna harus didukung 

pada semua tataran kebijakan dan pembuatan keputusan, termasuk dalam 

tataran layanan publik, pelaksanaan perjanjian damai dan di negara paska 

konflik. Melembagakan proses demokratis bisa membantu mencapai tujuan 

tersebut. Dalam mewujudkan perjanjian damai, langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan meliputi:

Mengambil langkah-langkah khusus proaktif untuk perempuan guna 

memastikan partisipasi mereka secara penuh dan adil di semua tataran 

kebijakan dan pembuatan keputusan.

Mengusulkan perempuan sebagai calon-calon yang bisa menduduki posisi 

melalui pemilihan, termasuk pemilihan di tingkat daerah, wilayah dan 

nasional.

Memberikan dukungan finansial dan sumber daya untuk para calon 

perempuan, termasuk pelatihan kepemimpinan, membangun kecakapan, 

termasuk donor bilateral maupun multilateral serta LSM.

Menetapkan ketentuan yang jelas dalam peraturan atau pedoman yang 

mengatur pendanaan pemilihan agar perempuan bisa mendapatkan sumber 

daya tersebut secara penuh dan adil.9 

•

•

•

•

7 | Pernyataan Pimpinan Dewan Keamanan PBB, 31 Oktober 2002.
8 | idem.
9 | Pertemuan Kelompok Pakar dalam perjanjian damai sebagai sarana untuk mendukung kesetaraan jender dan 
mewujudkan partisipasi perempuan (December 2003).
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Meningkatkan pemahaman Nota Kesepahaman dan proses perdamaian 

selama ini di kalangan LSM perempuan

Meningkatkan kecakapan LSM perempuan untuk mendidik masyarakatnya 

tentang proses perdamaian dan mengumpulkan informasi tentang 

kebutuhan-kebutuhan perempuan

Kongres Perempuan Aceh Kedua (Duek Pakat Inong Aceh II), bulan Juni 2005 

dihadiri lebih dari 400 perwakilan perempuan dari 21 kabupaten di Aceh 

mendesak Pemerintah RI dan GAM, secara bersama-sama, untuk “mewujudkan 

partisipasi perempuan dalam proses perdamaian Aceh melalui pendekatan non-

kekerasan dan demokratis.”11 Kongres ini juga menghasilkan rekomendasi untuk 

membangun tempat-tempat bagi perempuan – yang disebut balai inong - yang 

memungkinkan mereka bisa berpartisipasi lebih banyak lagi dalam pembuatan 

keputusan politik, sosial, ekonomi dan budaya.12 UNIFEM mendukung sidang 

kongres dan memakai rekomendasi tersebut, yang diharapkan bisa membantu 

konsolidasi proses perdamaian.

JPUK - Jaringan Perempuan Untuk Kebijakan - telah mengambil langkah-

langkah guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam membuat draf 

LoGA. JPUK telah mengelola diskusi kelompok fokus para pegiat perempuan 

untuk mengkaji draf LoGA pertama, melaksanakan advokasi untuk mendukung 

pemahaman jender atas draf LoGA dan membantu upaya-upaya negosiasi para 

pegiat perempuan baik di Aceh maupun di Jakarta. UNIFEM sudah menyediakan 

bantuan teknis dan keuangan untuk tugas ini melalui organisasi perempuan 

setempat Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI). Disamping dukungan 

advokasi langsung untuk mempertahankan ketentuan jender di LoGA, UNIFEM 

juga bekerjasama dengan media setempat guna mendukung langkah-langkah 

advokasi JPUK untuk memahami aspirasi perempuan berkaitan dengan LoGA, 

dan guna mempublikasikan keterlibatan perempuan di dalamnya. 

Tanggal 12 Juni 2006 sejumlah pegiat perempuan Aceh mendeklarasikan 

Liga Inong Aceh (Lina) di Banda Aceh. Lina dibentuk untuk menampung aspirasi 

politik para perempuan Aceh. Menurut siaran persnya, tujuan organisasi ini 

adalah mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan mengembangkan 

kecakapan perempuan melalui pelatihan keahlian praktis dan politik guna 

mewujudkan pemberdayaan ekonomi. mewujudkan pemberdayaan ekonomi.  

Organisasi ini juga bertujuan memulihkan martabat perempuan Aceh seperti 

saat sebelum terjadi konflik dan mendorong kepercayaan diri mereka, dengan 

mengingatkan kembali bahwa para perempuan Aceh dulunya berperan sebagai 

ratu dan pemimpin.13 

•

•

Tanggung jawab terbesar untuk melaksanakan perjanjian damai ada di pundak 

pihak-pihak yang menandatanganinya. Meski demikian, masyarakat internasional 

ikut berperan memelihara isu-isu jender agar tetap dikedepankan, sesuai dengan 

norma dan standar yang disepakati secara internasional. Usaha-usaha mereka 

harus mendukung organisasi perempuan dengan cara membangun mekanisme 

spesifik dan/atau langkah-langkah khusus, sebagaimana telah dinyatakan oleh 

CEDAW dan resolusi Dewan Keamanan Nomor 1325 (2000), guna mewujudkan 

keterlibatan penuh perempuan di seluruh tahapan pelaksanaan perjanjian damai.  

Mekanisme tersebut harus direalisasikan melalui reformasi hukum, kehakiman, 

peradilan, legislatif pemilihan dan melalui badan-badan yang dibentuk secara 

khusus untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai. Selain itu, segi-segi 

penting dalam perjanjian damai, seperti jadwal pelaksanaan dan penyerahan 

dana untuk rekonstruksi, harus secara jelas merujuk ke masalah-masalah jender. 

Masyarakat internasional bisa menyokong proses pelaksanaan perjanjian damai 

melalui pelatihan, menyediakan sumber daya peka-jender, dukungan kepada 

organisasi-organisasi perempuan dan peningkatan kecakapan.10  

Perempuan di Aceh telah aktif dan menyelesaikan sebagian “pekerjaan 

rumah” untuk kedua belah pihak penandatangan Nota Kesepahaman perjanjian 

damai. Lokakarya dengan tema: “Meningkatkan LSM Perempuan” yang 

diselenggarakan tanggal 15-19 Februari 2006 di Banda Aceh menjabarkan hasil-

hasilnya sebagaimana diharapkan berikut ini:

Keberadaan jaringan organisasi perempuan yang memahami masalah-

masalah perempuan

Rencana pelaksanaan pertemuan rutin dan peningkatan komunikasi.

Memprakarsai dialog antar kelompok-kelompok perempuan dan pihak-

pihak pemegang peran kunci dalam proses perdamaian

•

•

•

11 | UNIFEM, “Suara Perempuan dalam Rekonstruksi Aceh: Kongres Perempuan Aceh II, hal. 12.
12 | UNIFEM Aceh, “Laporan Rangkuman Program”, Desember 2005, hal.2.
13 | “Forum politik perempuan yang dibentuk di Aceh”,  tulisan di Tempo Interactive tanggal 13 Juni 2006.

10 | SECURING THE PEACE Panduan Masyarakat Internasional terhadap Partisipasi Efektif Perempuan dalam Pros-
es Perdamaian - UNIFEM Oktober 2005.
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Teks berikut merupakan terjemahan langsung pandangan, pendapat, harapan 

dan saran perempuan Aceh dan organisasi perempuan Aceh yang terungkap 

dalam sejumlah wawancara yang dilaksanakan CMI bekerjasama dengan 

CCDE. CMI dan CCDE menemui beberapa perwakilan dari delapan organisasi 

perempuan dan sejumlah perempuan di bidangnya. Seluruhnya terdapat sekitar 

50 peserta yang terlibat diskusi dengan CMI selama kunjungannya ke Aceh 

mulai tanggal 19 hingga 23 Maret 2006. Kepada mereka, CMI berjanji untuk 

tidak mengungkap jati diri mereka dalam laporannya sehingga mereka bisa 

mengungkapkan pandangan-pandangan serta harapan-harapannya secara 

lebih terbuka. Pandangan-pandangan dari GAM juga dimuat di bagian ini. 

Perdamaian menghasilkan kebebasan

Semua perempuan dan organisasi perempuan yang ditemui CMI di Aceh 

mengatakan bahwa memelihara perdamaian dan mewujudkan perdamaian 

abadi menjadi prioritas utama mereka. Mereka juga menegaskan bahwa banyak 

sekali perempuan di semua daerah Provinsi Aceh memiliki pandangan demikian. 

Perempuan merasa dengan terwujudnya perdamaian di Aceh mereka bisa 

menikmati kebebasan kembali: kebebasan untuk bertani, menjalankan usaha, 

bekerja dan bepergian. Mereka berharap mendapatkan lebih banyak kesempatan 

mengungkapkan pendapat dengan bebas dalam proses pembangunan Aceh 

yang damai. Mereka ingin berpartisipasi lebih besar lagi dalam pembuatan 

keputusan, khususnya yang menyangkut masalah-masalah pendidikan atau 

kesehatan.  

Meskipun bersikap positif, perempuan di Aceh mengatakan kekhawatirannya 

akan perdamaian. Mereka merasa tidak mendapatkan cukup informasi dan tidak 

dilibatkan dalam proses-proses yang berkaitan dengan perdamaian. Hal ini 

mengingatkan kita pada pengalaman buruk yang mereka alami ketika Perjanjian 

Gencatan Senjata (COHA) tahun 2002 lalu tidak bisa bertahan, dan konflik 

semakin memburuk pada tahun 2003. Sebagian perempuan mengungkapkan 

keprihatinannya bahwa pelaksanaan proses perdamaian hanya menguntungkan 

sebagian pihak, dan perempuan sebagai pihak yang kurang diuntungkan - 

bahkan para mantan tentara perempuan GAM tidak mendapatkan keuntungan 

dari proses ini.

II Menuju Penyelesaian secara Bermartabat bagi Semua
       - Proses Perdamaian di mata perempuan Aceh

Perempuan terpinggirkan keterlibatannya dalam proses perdamaian

Perempuan dan kelompok-kelompok perempuan menyatakan hanya 

perempuan dari kalangan pegiat dan akademisi saja yang dilibatkan dalam 

proses perdamaian. Perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa laki-

laki dan perempuan di Aceh berpikir kalau partisipasi dalam diskusi-diskusi 

dan pembuatan keputusan atas masalah-masalah kemasyarakatan dan politik 

“bukanlah urusan perempuan”. Karena itulah mengapa GAM juga kesulitan 

melibatkan perempuan. 

Beberapa organisasi perempuan menegaskan bahwa berdasarkan 

beberapa diskusi mereka di tingkat provinsi, perempuan dari latar belakang 

dan lingkungan yang berbeda masih tetap didengarkan. Perempuan ingin ikut 

mewarnai kebijakan. Setelah Perjanjian Damai ditandatangani Pemerintah 

RI dan GAM, para pegiat perempuan melakukan upaya-upaya agar suara 

perempuan didengarkan dalam sejumlah proses seperti pembuatan peraturan 

atau distribusi bantuan donor.

Perempuan membangun jaringan

Para perempuan menyatakan forum utama yang menampung pandangan-

pandangan mereka tentang proses perdamaian adalah Jaringan Perdamaian 

Perempuan yang dibentuk bulan Desember 2005 dengan tujuan mempererat 

kerjasama kelompok-kelompok perempuan, memperoleh lebih banyak informasi 

tentang proses perdamaian dan lebih didengarkan dalam proses perdamaian, 

dan yang terpenting, mendukung terwujudnya perdamaian abadi di Aceh.  Forum 

ini beranggotakan 26 organisasi. 

Jaringan Perdamaian Perempuan ingin meneliti pengetahuan perempuan 

Aceh tentang perdamaian dan pemahaman mereka tentang Nota Kesepahaman, 

mencari tahu sejauh mana pengaruh perdamaian terhadap masyarakat dan 

apa saja kemampuan, potensi dan kebutuhan perempuan. Forum ini berencana 

menyerahkan hasil penelitiannya kepada AMM. 

Forum ini juga bertujuan menyosialisasikan Nota Kesepahaman, 

menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat, memperkuat dan 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam strategi mewujudkan perdamaian, 

dan menyebarkan bahan-bahan untuk perempuan guna meningkatkan 

kemampuan mereka dalam proses pembuatan keputusan. 

Perempuan jarang didengarkan dalam pembuatan UUPA (LoGA)

Hanya dua perempuan yang untuk ikut serta dalam proses pembuatan draf UU 

Pemerintahan Aceh (UUPA) - yang didukung UNIFEM. Keduanya juga aktif dalam 

kegiatan pembentukan jaringan yang disebutkan di atas.
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Kaum perempuan menjelaskan berdasarkan konsultasi dengan organisasi 

perempuan, mereka mengusulkan 15 permasalahan untuk dimasukkan draf 

LoGA. Enam dari 15 usulan tersebut dimasukkan dalam draf LoGA yang kemudian 

dikirim ke Jakarta, setelah itu baru tersisa 9 permasalahan.

Sejumlah kelompok perempuan membahas LoGA dan memberikan 

beberapa contoh bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut harus 

dimasukkan. UNFEM mengatur sebuah pertemuan untuk membicarakan 

partisipasi perempuan dalam pembuatan draf Undang-Undang Pemerintahan 

Aceh tersebut.  Beberapa kelompok perempuan melaporkan bahwa UNIFEM 

berjanji membantu usaha-usaha perempuan di masa mendatang agar pendapat-

pendapat mereka ikut dipertimbangkan dalam LoGA. 

Sejak UUPA diserahkan ke DPR RI, para pegiat perempuan telah 

mengadakan pertemuan dengan Panitia Khusus UUPA dengan tujuan agar 

pandangan-pandangan perempuan bisa dimasukkan dalam UUPA tersebut. Para 

pegiat perempuan juga menulis ke beberapa koran lokal untuk mengutarakan 

pendapat dan harapan-harapan mereka. Kaum perempuan Aceh pada umumnya 

sependapat akan perlunya undang-undang khusus yang mengatur perempuan 

dan anak-anak. 

Perempuan meyakinkan bahwa mereka akan terus memantau dari dekat 

persiapan dan pelaksanaan UUPA. Sejak Undang-Undang Syariah dimasukkan 

dalam draf UUPA, kaum perempuan dan organisasi perempuan menyatakan 

kekhawatirannya hal tersebut akan membatasi kebebasan mereka.  Mereka 

tidak mau mengkritik UU Syariah secara terbuka karena takut dianggap tidak 

menghormati Islam. Mereka menegaskan bahwa UU Syariah memang tidak selalu 

buruk tetapi bisa mengundang berbagai penafsiran, dan keputusan-keputusan 

yang diambil tidak selalu adil. Perempuan mengungkapkan perasaannya bahwa 

hukum tidak memperlakukan masyarakat dengan adil dan mereka memiliki 

beberapa pengalaman dan contoh yang mendukung ketakutan ini. Perempuan 

khawatir beberapa pemuka agama akan membuat keputusan-keputusan tak 

terduga atas mereka. 

Beberapa organisasi nampaknya tidak memiliki
banyak sumber untuk mendukung perempuan

AMM, yang memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai, 

menganggap belum cukupnya dukungan terhadap kelompok-kelompok 

perempuan sehingga mereka tidak melakukan upaya-upaya yang memadai 

guna memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pelaksanaan perjanjian 

damai tersebut. Karena keterbatasan sumber daya, AMM tidak memberi 

perhatian khusus kepada partisipasi perempuan dalam proses tersebut. AMM 

telah berusaha mendorong beberapa organisasi yang lain untuk menjelaskan 

pendapat dan pandangan-pandangannya di depan masyarakat, termasuk di 

depan organisasi perempuan.

Dalam umpan balik wawancara yang dilakukan, perempuan melaporkan 

kalau mereka kurang mendapatkan akses informasi dan pandangan-

pandangan mereka tidak didengarkan.  Menteri Pemberdayaan Perempuan, 

yang bertugas menangani masalah-masalah perempuan di Indonesia, telah 

berkonsultasi dengan para pegiat perempuan untuk mendengarkan pandangan-

pandangannya. Tetapi, kelompok perempuan berpendapat konsultasi tersebut 

seharusnya diperluas cakupannya, sehingga pendapat-pendapat perempuan 

“biasa” didengarkan.

Pemerintahan Daerah Aceh juga memiliki sebuah biro Pemberdayaan 

Perempuan dan kelompok kerja jender.  Hal ini dianggap sebagai langkah yang 

bagus. Namun, keterbatasan sumber daya dirasakan sebagai kendala bagi Biro 

ini. Hal ini harus ditangani agar biro tersebut bisa menerjemahkan data yang 

diperoleh demi pemberdayaan perempuan yang lebih baik.
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Perempuan ingin didengarkan dan membuat keputusan

Semua perempuan yang diwawancarai mengatakan keinginannya untuk hidup 

dengan lebih baik di Aceh. Pada saat yang sama, mereka menyadari banyak hal 

yang masih tetap bias jender. Misalnya, perempuan merasa kurang meratanya 

distribusi bantuan dan baik organisasi pemerintah maupun internasional lebih 

memprioritaskan kaum laki-laki. 

Perempuan Aceh ingin ikut diundang dalam pembahasan tentang 

undang-undang dan ingin memiliki sarana dan metode serta program guna 

mengungkapkan pandangan-pandangan sehingga mereka bisa dipertimbangkan. 

Perempuan juga seharusnya dilibatkan dalam pembicaraan-pembicaraan 

tingkat desa. Perlu dibuat suatu tempat yang nyaman bagi perempuan untuk 

mengungkapkan pendapatnya.

Banyak perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa mayoritas 

masyarakat yang kena dampak konflik adalah perempuan. Sebagian besar 

masyarakat yang terlantar akibat konflik adalah perempuan. Perempuan yang 

terlantar secara internal menghadapi beberapa tantangan yang berat sekali: 

Mereka hidup bertahun-tahun di tempat-tempat penampungan pengungsi  

Mereka tidak punya rumah, tanah dan kekayaan lainnya. Mereka kehilangan 

hak-haknya. Mereka menjadi obyek diskriminasi. Mereka melaporkan kalau tidak 

mendapatkan bantuan seperti yang diperoleh yang lain. Kelompok-kelompok 

perempuan merasa bahwa perempuan yang terlantar saat ini tidak bisa ikut 

dilibatkan - perempuan lain harus berjuang untuk mereka juga. 

Perempuan mengungkapkan kepemilikan tanah sebagai pertanyaan 

penting. Di dalam rumah tangga, sertifikat tanah dibuat atas nama sang suami 

saja. Jarang sekali ada perempuan yang memiliki sertifikat tanah atas namanya 

sendiri.

Semua organisasi perempuan menegaskan bahwa sejauh ini sebagian besar 

perempuan belum memahami dan mendapatkan informasi tentang Perjanjian 

Damai.  Sosialisasi Nota Kesepahaman harus dilakukan dengan menggunakan 

strategi-strategi baru agar berhasil mencapai perempuan. Agar bisa memahami 

Nota Kesepahaman dengan lebih baik, GAM dan pihak militer pemerintah harus 

mengadakan pertemuan tingkat desa dan menciptakan “Nota Kesepahaman 

konkrit”, misalnya secara pribadi berjanji untuk tidak melanjutkan pertikaian 

atau melakukan teror lagi, atau secara terbuka meminta maaf atas kejadian-

kejadian selama konflik sebelumya.  Para perempuan berpendapat proses 

tersebut tidak membutuhkan biaya mahal - yang diperlukan hanyalah kehadiran 

individu secara nyata dan komitmen nyata. Prioritas utama perempuan adalah 

memelihara perdamaian. Para perempuan Aceh menyatakan masyarakat tidak 

ingin merasakan kepahitan masa lalu, yang mereka inginkan hanyalah hidup 

damai di Aceh. 

Semua pihak yang diwawancarai mengungkapkan kaum perempuan 

menginginkan dan membutuhkan informasi, pelatihan dan dorongan untuk 

berpartisipasi dalam pertemuan-petertemuan dan terlibat dalam pembuatan 

keputusan yang menentukan masa depan Aceh. Baik GAM maupun Pemerintah RI 

sama-sama merekomendasikan partisipasi aktif perempuan dalam melaksanakan 

Perjanjian Damai.  Karena tidak ada sumber daya demi terwujudnya tujuan ini, 

kedua belah pihak meminta dukungan organisasi asing untuk ikut memberi 

pelatihan kepada kaum perempuan.

Perempuan membuat Aceh lebih damai dan sejahtera

Perempuan dan laki-laki yang diwawancarai menyatakan perempuan Aceh dulu 

sudah terbiasa terlibat dalam pembuatan keputusan di Aceh. Literatur sejarah 

mencatat perempuan-perempuan Aceh terkemuka berperan sebagai panglima 

perang, ratu dan pemimpin gerilya selama masa penjajahan Belanda dan kini 

mereka diakui sebagai pahlawan Nasional. Pembicaraan proses perdamaian 

sekarang ini terlalu menekankan pada undang-undang syariah dan tidak 

banyak membahas tentang perempuan yang suaranya ingin didengar.  Sebagian 

juga mengungkapkan pendapatnya bahwa Aceh harus percaya pada kenyataan 

kebenaran posisinya dalam Islam. Aceh tidak perlu harus mengimpor budaya 

Islam negara lain, seperti kewajiban perempuan mengenakan jilbab.  Orang 

Aceh memuji Islam dan mengutarakan tentang keunikan Islam di Aceh; bahkan 

fenomena ini bisa menjadi contoh bagi dunia Islam yang lain. Sebagian mereka 

menegaskan bahwa budaya Islam membebaskan perempuan.

Yang harus dilakukan adalah membangun pengertian. Mereka menegaskan 

potensi perempuan terletak pada posisinya sebagai pihak netral dalam konflik. 

Saling pengertian ini harus dibangun dengan memperhatikan unsur-unsur 

budaya dalam perdamaian dan rekonstruksi.  Perempuan berpotensi sebagai 

pendukung perdamaian yang netral.

Perempuan memiliki pengetahuan dan jaringan lokal. Jika perempuan 

dilibatkan dalam proses perdamaian, mereka juga bisa memelihara perdamaian 

di tingkat desa. Mereka mengajarkan perdamaian kepada anak-anak dalam 

keluarganya.

Peserta wawancara benar-benar meyakini keterlibatan perempuan juga 

akan menguntungkan Aceh secara ekonomi karena perdamaian akan mendorong 

tumbuhnya iklim berusaha dan perekonomian: Telah terbukti bahwa semakin 

baik tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, semakin 

sejahtera pula ekonominya. Misalnya, bila suami dan istri sama-sama bekerja, 

hasilnya kondisi keuangan keluarga meningkat. “Potensi otak” perempuan juga 

harus dipertimbangkan - pewawancara mendapat informasi bahwa nilai mereka 

di tingkat pendidikan universitas lebih baik dibandingkan mahasiswa laki-laki.
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Pada bulan Maret 2006 CMI telah mengadakan beberapa pembicaraan dengan 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian baik ketika berada di Aceh 

maupun Jakarta. Berikut adalah hasil-hasil yang dicapai. 

Menteri Politik dan Keamanan
Wakil Menteri Usman Bashya

Wakil Menteri Usman Bashya memuji semangat perdamaian di Aceh. Kemauan 

untuk menciptakan dan membangun Aceh yang damai merupakan sarana 

terpenting demi keberhasilan proses damai ini. Masyarakat Aceh harus 

mendukung perdamaian dan mau memeliharanya. Komitmen perempuan Aceh 

dalam hal ini mendapatkan penghargaan besar.

Pemerintah menyadari bahwa perempuan merupakan korban terbesar 

konflik ini dan bahwa perempuan juga menjadi pendukung kuat perdamaian. 

Wakil Menteri menegaskan bahwa untuk pemerintah Indonesia, Menteri Urusan 

Perempuan memastikan untuk memasukkan masalah-masalah perempuan 

ke dalam Proses Damai Aceh. Menteri Urusan Perempuan juga terlibat dalam 

pembuatan draf UUPA. Selain qanun (peraturan daerah) akan memastikan 

kesetaraan kedudukan setiap orang, laki-laki dan perempuan, di depan hukum.

Wakil Menteri juga menyebutkan bahwa Pemerintah RI akan menyambut 

dukungan dari masyarakat internasional untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam pelaksanaan proses perdamaian Aceh atas koordinasi dan 

kerjasama dengan pemerintah dan pihak-pihak yang lain.

Menteri Luar Negeri, Direktorat HAM
Sdr Wiwiek Setyawati dan Bapak Jonny Sinaga

Bagi rakyat Aceh, perempuan telah lama memiliki peran sangat penting. Bukan 

saja selama masa perjuangan melawan penjajahan, sebagaimana dicontohkan 

oleh Cut Nya’ Dien, bahkan setelah kemerdekaan, peran perempuan terus 

menempati posisi terdepan di Aceh.

Di Indonesia sebenarnya ada perundang-undangan (dekrit presiden) tentang 

pemikiran jender. Pemerintah RI memiliki suatu wadah untuk memajukan kaum 

perempuan dalam bentuk  Menteri Pemberdayaan Perempuan yang membantu 

pelaksanaan hak-hak perempuan, yang didukung oleh wadah-wadah pada 

tingkat di bawahnya dalam bentuk lembaga-lembaga di setiap kantor Pemerintah 

Daerah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. 

III  Pemerintah RI Mengakui Peran
 Perempuan dalam Proses Perdamaian

 Dalam berbagai program pembangunannya, Pemerintah RI terus 

berusaha mewujudkan komitmen HAM. Undang-Undang Pemerintahan Aceh 

yang belakangan ditelurkan oleh DPR RI akan menjamin pelaksanaan hak-

hak perempuan secara penuh di Aceh sesuai dengan hak-hak yang diakui oleh 

konvensi HAM internasional. Langkah-langkah yang disarankan antara lain:

1. Meratifikasi konvensi HAM internasional

2. Menyebarkan informasi konvensi HAM hasil ratifikasi dan kesesuaiannya 

dengan perundang-undangan setempat ke seluruh pemerintah daerah.

3. Mengadakan koordinasi hak asasi untuk perempuan sambil menunggu 

tumbuhnya kesadaran masyarakat atas hukum.  Akan diberikan kewenangan 

daerah.

4. Mencalonkan seorang wakil menteri untuk mengurusi hak-hak perempuan 

sebagai menteri koordinator.

Perlu diingat para pejabat pemerintah harus memahami dan mengerti 

permasalahan ini. Dengan demikian informasi tersebut bisa disebarkan ke 

desa-desa dan selanjutnya bisa dibuatkan mekanismenya untuk melibatkan 

perempuan.

Pemerintah bertugas menjalankan konvensi yang telah diratifikasi, 

termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. Pemerintah akan memastikan 

bahwa UUPA memperhatikan konvensi internasional yang telah diratifikasi. 

Dalam hal UUPA, beberapa mekanisme harus dijalankan guna memastikan 

bahwa masyarakat diperlakukan sama oleh undang-undang ini. Qanun (peraturan 

daerah) harus diperkuat dan disebarkan sehingga bisa dijadikan panduan jelas 

untuk menafsirkan UUPA. UUPA harus memberi perlakuan sama untuk semua, 

demikian juga Undang-Undang Syariah. Program Tindakan HAM Nasional 

kini memiliki beberapa komite tingkat provinsi dan daerah yang berfungsi 

memastikan kesetaraan perlakuan undang-undang tersebut bagi semua orang.

 Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya pemerintah memandang 

semua laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak yang sama.

Pemerintah Daerah Aceh

Pemerintah Daerah Aceh berpendapat partisipasi penuh perempuan sangat 

penting, khususnya mengingat mayoritas rakyat Aceh adalah perempuan. Meski 

demikian, partisipasi perempuan tidak bisa terwujud begitu cepat. Beberapa 

langkah telah dilakukan untuk melibatkan perempuan: misalnya, dua dari 24 

anggota Forum Bersama adalah perempuan.
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Biro Pemberdayaan Perempuan di Pemerintah Daerah Aceh mengharapkan 

DPR memperhatikan pandangan-pandangan perempuan berkenaan dengan 

undang-undang. Ada beberapa cara untuk mewujudkan hal ini:  berbagai 

masalah bisa dibawa ke jaringan perempuan dan kelompok kerja isu-isu jender. 

Perlu diingat undang-undang tersebut dibuat dalam waktu yang sangat singkat 

- mungkin ada sebagian pihak yang belum dilibatkan.  Perempuan harus sangat 

aktif agar bisa didengarkan dalam proses tersebut: perempuan bisa menulis 

di koran, perempuan harus berbicara di depan masyarakat (bahkan ketika 

mengikuti seminar dan rapat, perempuan jarang angkat bicara). 

Jika memungkinkan, biro tersebut ingin meningkatkan keahlian ekonomi 

dan berusaha perempuan melalui pelatihan, termasuk menyediakan modal 

dan ketrampilan sehari-sehari seperti ketrampilan menjahit. Biro ini juga 

ingin memberdayakan perempuan di desa-desa. Tujuan khususnya adalah 

menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mengambil langkah-

langkah untuk menjaga anak-anak.

Biro ini bekerjasama dengan beberapa jaringan perempuan dalam 

menangani isu-isu UUPA. Biro ini juga akan dilibatkan dalam program sosialisasi 

(Tim Sosialisasi) dimana Pemerintah RI dan GAM bekerjasama dengan AMM 

untuk menjelaskan Nota Kesepahaman kepada rakyat Aceh. Tujuannya agar 

perempuan memahami Nota Kesepahaman tersebut. Menurut biro tersebut, di 

Banda Aceh diselenggarakan sejumlah pertemuan dengan jaringan perempuan 

dengan maksud menyebarkan informasi tentang Nota Kesepahaman damai.

Dalam penilaian ahli yang dilakukan, UNIFEM menemukan bahwa keterlibatan 

perempuan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman masih sangat terbatas. 

Pertama, pelaksanaan Nota Kesepahaman merupakan tanggung jawab pihak-

pihak yang menandatanganinya (atau lembaga-lembaga tertentu sebagaimana 

ditunjuk oleh kedua pihak14); yakni, Pemerintah RI dan GAM. Namun demikian, 

sejumlah perempuan bekerja di posisi-posisi dalam kedua badan tersebut yang 

bisa sangat membantu pelaksanaan Nota Kesepahaman.15 Kedua, karena Nota 

Kesepahaman ini merupakan dokumen teknis dan politik yang ketentuan dan 

konsep di dalamnya masih perlu diperbaiki, sumbangsih untuk perbaikan 

ketentuan dan konsep tersebut, dan pelaksanaannya, menuntut adanya 

pengetahuan dan pemahaman hukum dan politik yang tinggi. Dengan demikian 

sebagian besar perempuan Aceh otomatis tidak bisa terlibat dalam proses 

perbaikan lanjutan ini. Memang, para perempuan yang telah ikut terlibat di 

dalamnya biasanya perempuan pegiat yang memiliki tingkat pendidikan formal 

lumayan tinggi dan terbiasa bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti 

universitas maupun LSM.16 

Sedikitnya perempuan yang bekerja di lembaga-lembaga terkait dan 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman yang bersifat teknis 

membuat tidak banyak wanita terlibat dalam pelaksanaannya. Namun, beberapa 

wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk para pegiat 

perempuan yang terlibat, Pemerintah RI, GAM dan AMM, menunjukkan bahwa 

sumbangsih para pegiat perempuan juga masih terbatas. Meskipun ada faktor-

faktor yang lain, penilaian tersebut menganggap beberapa alasan berikut 

sebagai alasan utama mengapa keterlibatan atau sumbangsih perempuan 

terhadap Nota Kesepahaman masih terbatas.

Pertama, paradigma budaya di Aceh membatasi keterlibatan perempuan 

dalam bidang politik. Banyak laki-laki Aceh percaya bahwa perempuan tidak 

memiliki peran dalam perpolitikan; suatu anggapan yang membatasi perempuan. 

Menariknya, banyak perempuan Aceh menyampaikan pendapat yang sama 

IV Penilaian Ahli oleh UNIFEM tentang Keterlibatan  
 Perempuan dalam Proses Perdamaian Aceh

14 | Lembaga ini meliputi: DPRD atau DPR RI, yang bertanggung jawab menyebarluaskan UUPA (berdasarkan Nota 
Kesepahaman pasal 1.1.1); Majelis MoU GAM, yang bertanggung jawab melaksanakan Perjanjian Damai; Komisi 
Peralihan Aceh, KPA, yang bertanggung jawab secara bersama-sama melakukan reintegrasi; dan Badan Reintegrasi 
Aceh, BRA, juga bertanggung jawab melakukan reintegrasi (berdasarkan Nota Kesepahaman pasal 3.2).
15 | Wawancara, XXX, AMM, TANGGAL.
16 | Wawancara, Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan Aceh, 25 Mei 2006. Dewy menjelaskan bahwa perdamaian bagi 
sebagian besar rakyat Aceh harus dipahami bukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam 
Nota Kesepahaman, yang bagi rakyat kebanyakan tidak konkrit, tetapi harus dipahami dari segi keamanan fisik 
dan kebebasan yang dihasilkannya. 
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sehingga mereka tidak tertarik untuk ikut berperan dalam pelaksanaan Nota 

Kesepahaman.17 

Faktor kedua yang ditunjuk para pegiat perempuan adalah sebagian pegiat 

yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman 

tidak bisa mensikapi hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Misalnya, 

para anggota Jaringan Perempuan untuk Kebijakan yang mengkampanyekan 

dimasukkannya beberapa ketentuan peka-jender dalam draf UUPA menyatakan 

Anggota DPR yang laki-laki enggan memasukkan ketentuan tersebut karena 

mereka menganggap fokus mereka terhadap perempuan secara negatif 

merupakan diskriminasi bagi laki-laki.18 Para pegiat perempuan menyatakan 

dalam CEDAW pasal 4 ditegaskan bahwa “langkah-langkah khusus sementara 

yang bertujuan untuk mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan di 

lapangan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi”, dan di lain pihak mereka 

mengungkapkan bahwa kepemimpinan di lembaga-lembaga yang bertugas 

melaksanakan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman tidak atau enggan 

memahami pasal ini.

Ketiga, beberapa organisasi perempuan mengungkapkan rendahnya 

kemampuan perempuan menjadi faktor utama yang mengakibatkan mereka 

tidak bisa berpartisipasi melaksanakan Nota Kesepahaman.19 Banyak 

permasalahan yang harus diatasi terkait dengan dukungan atas hak-hak 

perempuan dalam konteks perdamaian. Bahkan beberapa organisasi perempuan 

kesulitan melaksanakan kegiatan-kegiatan penting di tataran akar-rumput dan 

ikut memberi sumbangan dalam diskusi-diskusi kebijakan tingkat tinggi dan 

advokasi terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman, meskipun mereka kekurangan 

sumber daya manusia.20 Selain itu, sebagaimana diungkapkan sebagian pegiat 

perempuan, rekan-rekan laki-laki mereka bisa bekerja di LSM secara penuh, 

sementara sebagian besar pegiat perempuan hanya bekerja paruh waktu karena 

mereka memiliki tanggungan keluarga dan kewajiban yang lain.

Jaringan Perdamaian Perempuan21 akan meningkatkan kemampuan 

organisasi-organisasi anggotanya dengan cara menggabungkan beberapa 

sumber daya. Namun, jaringan ini masih baru dan belum mencapai tujuan dan 

strateginya untuk mendukung isu-isu perempuan.

17 | Wawancara, Khairani dan Siti Maisarah, Relawan	Perempuan	untuk	Kebijakan (RPUK), 22 Mei 2006. 
18 | Wawancara, Arabiyani, UNIFEM, 18 Mei 2006.
19 | Wawancara, Erwin Setiawan, Flower Aceh, 23 Mei 2006, dan Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan Aceh, 25 Mei 2006.
20 | Solidaritas Perempuan Aceh menjelaskan bahwa sumber pendanaan tidak jadi soal, karena para donor telah 
menyalurkan dana dalam jumlah yang tidak bisa diserap organisasi-organisasi perempuan. Masalahnya terletak 
pada kurangnya sumber daya manusia, khususnya karena banyak perempuan Aceh yang memenuhi syarat 
sudah bekerja di beberapa organisasi internasional seusai bencana sunami. Wawancara, Puspa Dewy, Solidaritas 
Perempuan Aceh, 25 Mei 2006.
21 | Jaringan Perdamaian Perempuan  adalah sebuah jaringan beranggotakan 25 organisasi perempuan yang 
memiliki misi merancang cara-cara yang efektif untuk mendukung hak-hak perempuan dalam upaya mewujudkan 
perdamaian dan kontribusi perempuan terhadap upaya-upaya tersebut. Jaringan ini dibentuk bulan Desember 2005.

Para pegiat perempuan dengan cepat menjelaskan bahwa Undang-

Undang Syariah di Aceh bukan merupakan faktor penghambat langsung 

keterlibatan mereka dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman. Namun, mereka 

harus memantau pelaksanaan undang-undang ini. Undang-undang Syariah 

dibuat dan diberlakukan - untuk melindungi hak-hak perempuan - masih belum 

mampu melaksanakan misinya karena itulah secara langsung akan membatasi 

keterlibatan mereka dalam melaksanakan Nota Kesepahaman.22 

Terakhir, penilaian ahli menganggap peran dan kontribusi masyarakat 

internasional sebagai penentu penting untuk mewujudkan keterlibatan 

perempuan dan mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman yang peka-jender. 

Negara-negara donor memegang peran yang sangat menentukan. Sumbangan 

dan masukan mereka bisa memperbaiki komponen ‘akuntabiltas jender’ dalam 

perumusan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman. Hal ini bisa dicapai dengan 

cara mendesak Pemerintah RI dan GAM untuk memberikan ‘akuntabilitas 

jender’ yang lebih besar.  Misalnya, berkenaan dengan UUPA, beberapa 

pegiat perempuan menganggap desakan oleh Kemitraan untuk Reformasi 

Pemerintahan, fasilitas multi-stakeholder yang didanai UNDP, Bank Dunia dan 

lainnya, untuk memasukkan isu-isu perempuan dalam draf UUPA sangat penting 

bagi keberhasilan usaha-usaha di atas.23 Para pegiat perempuan menyatakan 

bahwa masyarakat internasional bisa berperan lebih besar dalam menyuarakan 

isu-isu jender di dalam proses pelaksanaan UUPA. 

Meski dengan beberapa keterbatasan di atas, sumbangsih perempuan 

atas pelaksanaan Nota Kesepahaman perlu didukung dan hak-hak mereka 

harus diusahakan bisa masuk dalam proses pelaksanaannya. Penilaian ahli 

ini mendapati sumbangsih perempuan sebagian besar disalurkan melalui 

pembentukan beberapa badan bersama-sama lembaga lain yang misinya 

melaksanakan Nota Kesepahaman.

22 | Sejumlah pegiat perempuan menganggap Wilayatul Hisbah (WH), badan yang bertugas memantau dan 
‘mengarahkan’ langkah-langkah untuk mematuhi Syariah, telah melampaui batas kewenangannya, khususnya 
ketika pada 19 Februari 2006 badan ini menangkap tiga pegiat perempuan yang dituduh bersalah karena tidak 
mengenakan jilbab di tempat umum. Ketiga pegiat ini kini sedang mengajukan tuntutan terhadap WH dan 
membentuk Jaringan Perempuan Korban Kebijakan (JPKK). Sengaja dipilih kata ‘kebijakan’ untuk membedakan 
kebijakan dan tindakan yang diambil WH dan ketentuan yang diatur Undang-Undang Syariah. Para pegiat 
perempuan berpendapat mereka tidak menentang Syariah, yang mereka yakini menjunjung tinggi hak-hak 
perempuan. Yang mereka tentang adalah kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi oleh WH dalam mempraktikkan 
Syariah.
23 | Wawancara, Khairani dan Siti Maisarah, Relawan	Perempuan	untuk	Kebijakan (RPUK), 22 Mei 2006, dan Erwin 
Setiawan, Flower Aceh, 23 Mei 2006.



�0 ��

Beberapa contoh struktur bersama ini antara lain pembentukan Jaringan 

Perdamaian Perempuan sebagaimana diuraikan di atas, Jaringan Perempuan 

Untuk Kebijakan)24 dan, yang terbaru, jaringan beranggotakan beberapa 

organisasi dengan misi membantu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

(sebagaimana ditetapkan dalam Nota Kesepahaman pasal 2.3).25 Dalam struktur 

paralel ini dilakukan pengumpulan informasi, pembuatan kesimpulan dan 

pembentukan struktur untuk selanjutnya diserahkan ke AMM, Pemerintah RI 

atau GAM dan langkah-langkah advokasi yang diambil untuk mendorong Pihak-

Pihak penandatangan Nota Kesepahaman menyepakati masukan-masukan yang 

diberikan. 

Kesimpulannya, banyak faktor yang menghambat keterlibatan perempuan 

dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman di Aceh. Kekurangan-kekurangan ini 

harus diatasi untuk memperbesar keterlibatan perempuan - yang merupakan 

unsur penting bagi perdamaian berkelanjutan di Aceh, sebagaimana diuraikan 

panjang lebar dalam laporan ini.  Meski demikian, para pegiat perempuan 

dan organisasi perempuan memiliki posisi, yang secara tak langsung, mampu 

memberikan sumbangan bagi pelaksanaan Nota Kesepahaman. Meski dengan 

beberapa keterbatasan di atas, perempuan menemukan cara-cara kreatif untuk 

memperjuangkan masukan mereka agar didengar. 

Karena kegiatan-kegiatan mereka di tataran akar rumput, organisasi 

perempuan memiliki informasi mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

pelaksanaan Nota Kesepahaman yang efektif. Karena alasan inilah, keterlibatan 

perempuan penting untuk ditingkatkan.

Penilaian ahl ini juga berhasil melihat sejumlah masukan demi meningkatkan 

keterlibatan perempuan baik dalam ketentuan Nota Kesepahaman maupun 

undang-undang yang lain. Pertama, kegiatan akar rumput yang dilakukan 

organisasi-organisasi perempuan merupakan pintu masuk efektif untuk 

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 

selama hubungan dengan masyarakat lokal yang mapan bisa dipertahankan guna 

melangsungkan kegiatan-kegiatan yang lain.  Tentang Nota Kesepahaman pasal 

1.2.6, yang menjanjikan partisipasi penuh semua rakyat Aceh dalam pemilihan 

nasional dan daerah, organisasi-organisasi perempuan bisa memanfaatkan 

hubungan mereka dengan masyarakat untuk menjalankan program-program 

pendidikan pemilihan perempuan guna meningkatkan partisipasi perempuan 

24 | JPUK dibentuk tahun 2004 untuk mengkampanyekan penghapusan ketentuan-ketentuan tidak peka jender 
dalam Undang-undang Tentang Pemilihan Langsung.  Setelah Nota Kesepahaman, JPUK memfokuskan kegiatannya 
untuk mengkampanyekan ketentuan-ketentuan peka jender dalam draf UUPA.
25 | Pada tanggal 24 Mei 2006, organisasi perempuan Flower Aceh menyelenggarakan seminar tentang pembentukan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan berbagai implikasinya bagi perempuan yang diikuti beberapa organisasi 
perempuan. Seminar ini dimaksudkan untuk menandai awal pembicaraan penting antara organisasi perempuan 
seperti kontribusi apa saja yang akan mereka berikan agar pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa 
memberikan keadilan bagi perempuan.

dalam pemilihan berikutnya. Organisasi perempuan , Flower Aceh, telah 

menjalankan program-program seperti ini.26

Berkenaan dengan pasal 2.3, organisasi perempuan sejak dini telah 

terlibat dalam isu-isu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (lihat catatan kaki 

11). Keterlibatan dini ini merupakan salah satu titik masuk bagi keterlibatan 

perempuan, termasuk pelaksanaan pasal 2.2, tentang Pengadilan HAM. Organisasi 

perempuan bisa memanfaatkan peran dini mereka untuk merancang strategi 

yang jelas tentang harapan-harapan mereka untuk Pengadilan HAM dan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jaringan Perdamaian Perempuan, sebagai media 

suara 25 kelompok perempuan, bisa memberikan program yang kuat sebagai 

sarana menyampaikan strategi agar dipertimbangkan Pemerintah RI dalam 

membentuk kedua badan di atas. 

Disamping itu, meskipun tidak secara langsung lahir dari Nota Kesepahaman, 

keterlibatan perempuan akan berperan penting dalam pembuatan draf 

qanun yang setelah diresmikan akan menguraikan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam UUPA.  Menurut seorang responden, para pegiat perempuan 

memperkirakan 87 qanun yang dilahirkan dari UUPA akan khusus membahas 

isu-isu relevan perempuan.27 Keberadaan dan pengalaman JPUK merupakan 

titik kuat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan guna memastikan isu 

jender dimasukkan dalam proses pembuatan draf undang-undang tersebut.

Titik masuk ketiga yang memungkinkan keterlibatan perempuan adalah 

keberadaan KOMNAS Perempuan yang saat ini aktif di Aceh. KOMNAS Perempuan 

bisa mendukung keterlibatan perempuan dengan memantau dan mengevaluasi 

komitmen pihak-pihak penandatangan Nota Kesepahaman untuk menangani 

isu-isu jender dan memastikan pola pikir peka-jender.

26 | Wawancara, Erwin Setiawan, Flower Aceh, 23 Mei 2006. 
27 | Wawancara, Pudji Aswati, UNDP, 17 Mei 2006.
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GAM dan Pemerintah RI mendapat pengakuan dan penghargaan masyarakat 

internasional atas komitmennya yang kuat dalam mewujudkan perdamaian. 

Kedua pihak juga sepakat akan pentingnya sumbangsih perempuan terhadap 

proses perdamaian. Kinerja yang baik dalam pelaksanaan perjanjian damai ini 

dan upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian abadi bisa ditingkatkan lagi 

melalui tindakan-tindakan yang menonjolkan partisipasi perempuan dalam 

proses ini. Dalam hal ini, kasus Aceh bisa dijadikan contoh bagi proses-proses 

perdamaian lain di seluruh dunia.

Perempuan, yang merupakan sebagian besar rakyat Aceh, dengan 

demikian juga menjadi pembuat keputusan mayoritas dalam sebuah sistim 

yang demokratis.  Mustahil membentuk sistim yang demokratis sementara 

mengabaikan mayoritas rakyat.  Masa depan Aceh akan semakin cerah seiring 

meningkatnya kesadaran perempuan akan pembangunan dan proses, dan 

seiring makin besarnya peran mereka untuk terlibat di dalamnya. Solusi bisa 

“damai, menyeluruh dan berkelanjutan secara bermartabat bagi semua” jika 

ditujukan untuk laki-laki dan perempuan secara merata. 

GAM dan pemerintah harus lebih terbuka dan jelas dalam mengungkapkan 

pandangan mereka akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan 

Nota Kesepahaman dan akan kesadaran mereka bahwa sumbangsih perempuan 

sangat diperlukan demi terwujudnya perdamaian abadi.  Untuk melaksanakan 

Resolusi Dewan Keamanan 1325 pasal 8, kedua belah pihak harus menjadikan 

pola pikir peka-jender sebagai prioritas strategis dalam melaksanakan proses 

perdamaian, khususnya dengan menekankan ‘kebutuhan khusus perempuan... 

selama masa reintegrasi dan pemulihan paska-konflik’

GAM dan pemerintah (baik di tingkat nasional maupun lokal) harus 

menjelaskan kepada perwakilan mereka masing-masing di semua tingkatan akan 

pentingnya upaya melibatkan perempuan dalam proses perdamaian, dengan 

menghargai metode-metode lain yang diperlukan untuk mewujudkan partisipasi 

perempuan.  Dalam semangat CEDAW, kedua pihak harus menggunakan 

strategi untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dan untuk mengkonsolidasi 

perdamaian berdasarkan prinsip tindakan tegas guna mewujudkan partisipasi 

aktif perempuan dalam segala segi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan 

budaya. 

GAM dan pemerintah mendapatkan ucapan selamat atas usaha-usaha 

mereka yang terus-menerus dalam mensosialisasikan Nota Kesepahaman 

kepada rakyat Aceh.  Mereka bisa memeriksa apakah langkah-langkah yang 

ditujukan untuk semakin menyadarkan perempuan akan proses perdamaian 

V Kesimpulan dan Rekomendasi

telah merata ke seluruh lapisan masyarakat, dan jika perlu, upaya-upaya ini bisa 

ditingkatkan.

UUPA juga harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan rakyat Aceh - laki-

laki dan perempuan.  

Jaringan-jaringan perempuan memiliki program dan tindakan jangka 

panjang untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan dan untuk menyuarakan 

aspirasi perempuan.  GAM dan pemerintah harus selalu menjalin kerjasama 

dengan jaringan-jaringan tersebut serta organisasi-organisasi perempuan guna 

memperlancar upaya mereka menjangkau kelompok perempuan. 

GAM dan pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya 

(termasuk SDM, dana, teknis dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan 

keterlibatan penuh perempuan dalam pelaksanaan proses damai dan pelaksanaan 

Nota Kesepahaman.  Berdasarkan prinsip tindakan tegas, kedua belah pihak 

harus memanfaatkan penilaian kebutuhan yang dilakukan beberapa organisasi 

perempuan untuk mengalokasikan dana, terutama, untuk meningkatkan 

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan, kedua, untuk memberi 

bantuan kepada perempuan korban konflik. 
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GAM dan pemerintah harus menggunakan metode-metode seperti pelatihan, 

penyebaran informasi dan pengungkapan pendapat yang bisa menjangkau 

perempuan dan mudah dicapai perempuan.  Metode-metode yang sedang dipakai 

sekarang lebih banyak menjangkau laki-laki daripada perempuan. 

GAM dan pemerintah harus memberikan pelatihan tentang hak-hak 

perempuan dan program-program  peka jender untuk semua petugas yang 

terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman. Baik GAM maupun pemerintah 

harus membentuk mekanisme pengaduan dan kode etik dan menetapkan sanksi 

tegas bagi staf yang terbukti bertindak diskriminatif jender. 

GAM dan pemerintah harus menjamin semua perempuan terwakili dengan 

layak di semua organisasi dan lembaga pembuatan keputusan yang berkaitan 

dengan isu-isu pelaksanaan Nota Kesepahaman. 

GAM dan pemerintah harus mengajukan permintaan yang jelas kepada 

masyarakat internasional untuk mendukung upaya-upaya melibatkan perempuan.  

Meski begitu, harus diingat bahwa dukungan asing tidak boleh dijadikan sarana 

utama dalam meningkatkan keterlibatan perempuan - menunjukkan bahwa isu 

ini merupakan prioritas kedua belah pihak sangatlah penting. 

GAM dan pemerintah harus meminta setiap pihak yang membantu 

pelaksanaan proses perdamaian ini mengambil langkah-langkah khusus untuk 

melibatkan perempuan.
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