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Nama saya Rinie, seorang aktifis politik perempuan dari sebuah partai nasional. Saya senang sekali 
bisa turut bergabung dengan forum diskusi online mengenai isu-isu gender dan perempuan, 
khususnya dalam konteks Aceh. Diskusi mengenai pertanyaan fasilitas publik yang sensitif gender 
membuat saya makin tertarik untuk ikut serta berdiskusi tentang isu-isu perempuan dan gender.  
 
Seperti diketahui, tahun depan kita akan melaksanakan hajat pemilihan umum (Pemilu). Insya Allah, 
saya akan maju sebagai salah satu calon anggota DPR tingkat pusat melalui daerah pemilihan Aceh. 
Saya sedang menyiapkan strategi kampanye yang lebih edukatif dengan menyertakan isu-isu gender. 
Saya percaya, kampanye adalah salah satu bagian penting upaya pendidikan politik perempuan. 
Selain itu, saya juga sedang menyusun program pemberdayaan perempuan ke dalam agenda politik 
yang sedang saya susun. Saya paham konteks masyarakat Aceh yang khas sangat penting untuk 
diperhatikan secara khusus dalam penyusunan agenda politik yang menyertakan program 
pemberdayaan perempuan.  
 
Saya sangat berharap para anggota forum diskusi gender bisa memberi masukan, khususnya 
menyangkut beberapa hal berikut: 

 
1. Isu-isu perempuan apa sajakah yang paling priorotas dalam konteks Aceh dan strategi apakah 

yang paling efektif untuk memperjuangkan isu-isu tersebut dalam konteks pemilu? Apakah 
mungkin menyinergikan isu-isu tersebut dengan program pemberdayaan perempuan yang 
selama ini sudah berjalan?  

2. Juga, bisakah para anggota sekalian berbagi pengalaman atau informasi bagaimana kita 
menggunakan kegiatan kampanye sebagai alat untuk melakukan pendidikan tentang hak-hak 
perempuan? 

 
 
Terima kasih atas tanggapan yang diterima, dari  
1. Ratna Sari, Kelompok Kerja Gender, Banda Aceh.  
2. Aryos Nivada, Komunitas Gugus Tugas Aceh, Banda Aceh. 
3. Evi Zain, Konsultan Independen, Banda Aceh 
4. Nila Wardhani, Palang Merah Amerika, Banda Aceh 
5. Diah Rofika, Kajian Islam dan Gender, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta. 
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6. Rosnida Sari, Balai Syura Ureung Inong, Banda Aceh. 
7. Saidulkarnain Ishak, Kantor Berita Antara Biro NAD, Banda Aceh. 
8. Arabiyani, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Banda Aceh. 
9. Fitriwita, Partai Barisan Nasional, Bogor, Jawa Barat. 
10. Mawardi Ismail, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 
11. Wawan Setiawan, Yayasan Usaha Mulia-Aceh Community Center. 
12. Ifwardi Paduko, Lembaga Riset dan Advokasi, Sumatera Utara. 
13. Sindu Dwi Hartanto, Organisasi Migrasi Internasional, Banda Aceh. 
14. Shamila Daluwatte, UNIFEM, Banda Aceh. 
15. Suraiya Kamaruzzaman, Aktifis Perempuan dan Perdamaian, Banda Aceh. 
 
Kami mengharapkan kontribusi selanjutnya! 
 
Rangkuman Tanggapan   
Pengalaman Terkait
Sumber Terkait
Tanggapan Lengkap 
 
 
Rangkuman Tanggapan 
Topik diskusi kali ini meminta saran dan tukar pengalaman para anggota mengenai berbagai upaya 
penguatan hak-hak perempuan melalui politik, khususnya memanfaatkan momen Pemilihan Umum 
(Pemilu) yang akan dilaksanakan pada April 2009. Dalam hal ini, diskusi topik ini hendak mendaftar 
isu-isu penting yang bisa dijadikan sebagai agenda kampanye bagi para caleg perempuan, serta 
agenda politik kelak ketika mereka terpilih sebagai anggota legislatif. 
 
Pemilu 2009 akan menjadi Pemilu kedua yang memberlakukan aturan kuota 30% caleg perempuan 
berdasarkan UU No. 2/2008. Sementara, Mahkamah Konsitusi (MK) telah menetapkan aturan 
mengenai jumlah suara terbanyak, yang menyempitkan peluang perempuan untuk terpilih sebagai 
anggota parlemen. Menghadapi situasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang membahas aturan 
mengenai jatah “Kursi Ketiga” bagi perempuan. Aturan ini akan memastikan satu kursi dari setiap tiga 
kursi yang diraih oleh sebuah partai di parlemen tersedia bagi caleg perempuan. 
 
Menjadi anggota legislatif perempuan merupakan kesempatan besar bagi munculnya kebijakan-
kebijakan yang sensitif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Tentu dengan berbagai 
syarat. Menurut seorang responden, Aceh memiliki banyak tokoh perempuan penting dalam sejarah; 
mereka bisa menjadi sumber inspirasi berharga bagi para caleg perempuan dan aktifis perempuan 
lain yang aktif di ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui arena ini. 
Responden lain memberi contoh cerita sukses digolkannya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai salah satu buah manis dari kerjasama yang solid 
antara anggota legislatif perempuan dengan aktifis perempuan dari LSM atau organisasi perempuan 
lainnya. 
 
Para responden memberi masukan bagi para caleg perempuan untuk mengetahui dan memahami 
lebih mendalam persoalan-persoalan perempuan di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. Hal ini sekaligus 
sebagai salah satu strategi membangun dukungan politik dari kelompok perempuan tersebut. 
Beberapa caranya adalah kunjungan dari pintu ke pintu, mengobrol lebih dekat dengan masyarakat 
mengenai isu keseharian, memfasilitasi terbentuknya forum-forum perempuan di tingkat desa, diskusi 
dan pertemuan santai di rumah para caleg (open house), dan membentuk focus group discussion 
dengan aktifis perempuan dan aktifis lainnya. Sekali lagi, membangun jaringan dengan aktifis 
perempuan dan para caleg perempuan lain merupakan cara sangat strategis untuk menggapai 
sasaran pemilih perempuan. Para responden menyebut beberapa kegiatan untuk mendukung caleg 
perempuan merumuskan agenda dan strategi politik yang efektif dan relevan dengan kebutuhan 
perempuan. Beberapa lembaga di Aceh, seperti Gender Working Group, Komite Perempuan Aceh 
Bangkit, dan Balai Syura membuat program untuk mengidentifikasi persoalan-persolan khas yang 



dihadapi perempuan Aceh yang bisa jadi agenda kampanye. Di Jawa Timur, Komunitas Indonesia 
untuk Demokrasi menjadi salah satu organisasi penting dalam penguatan caleg perempuan. Di Aceh 
sendiri, tindak lanjut “Piagam Hak-hak Perempuan di Aceh” dan ide Kota Ramah Gender sangat 
penting untuk diangkat, khususnya sebagai upaya membangun melek gender di kalangan pengambil 
keputusan, agar mereka lebih peduli terhadap isu-isu perempuan dan bisa membuat kebijakan politik 
yang menyentuh kebutuhan perempuan. Sekolah Demokrasi di Jawa Timur contoh lain lembaga yang 
memfasilitasi berbagai kegiatan, khususnya training untuk membantu para caleg perempuan 
membuat strategi kampanye. Kegiatan seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas caleg 
perempuan, khususnya dari segi kemampuan public speaking, membuat slogan, dan menggapai 
target pemilih. 
 
Memahami masih kuatnya pandangan tradisional bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”, 
para responden menekankan pentingnya para caleg untuk bekerja ekstra keras dan berusaha menjadi 
model bagi para konsituennya dalam bersikap dan berpolitik. Para caleg harus terus menerus 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seraya terus menjaga kejujuran dan ketulusan. Para 
caleg perempuan harus mengupayakan keterlibatan mereka di panggung politik sebagai upaya untuk 
membangun “politik yang santun,” menghapus budaya money politics atau manipulasi agama untuk 
kepentingan politik. Selain itu, para caleg perempuan harus percaya terhadap kemampuan diri, tidak 
perlu mendompleng tokoh-tokoh lain yang dianggap lebih tenar. 
 
Berikut beberapa isu kunci yang bisa menjadi bagian penting kerangka agenda penguatan hak-hak 
perempuan dalam konteks Pemilu 2009: 

• Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, wilayah publik dan proses pembangunan 
melalui pendidikan, pengorganisasian, jaringan kerja dan advokasi publik. 

• Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan sebagai salah satu upaya kunci dalam 
peningkatan kapasitas perempuan. 

• Perluasan kesempatan sumber-sumber ekonomi, termasuk program mikrokredit dan peluang 
kerja. 

• Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk secara khusus layanan kesehatan 
reproduksi. 

• Terlibat dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial lebih luas seperti korupsi, 
perdamaian, kekerasan terhadap perempuan, kesejahteraan perempuan semisal hak-hak 
pekerja perempuan. 

• Sebagai tambahan, perlu juga menyentuh juga isu-isu yang terkait anak dan kaum muda. 
 
Akhirnya, yang harus diperhatikan, setiap kelompok perempuan memiliki kebutuhan dan masalahnya 
sendiri. Sebagai contoh, perempuan pedagang kecil memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda 
dengan perempuan di wilayah bekas konflik. Karena itu, sangat penting bagi para caleg bekerja sama 
dengan organisasi perempuan lokal dan kaum perempuan itu sendiri untuk bisa memahami secara 
mendalam kebutuhan dan masalah masing-masing kelompok perempuan itu. 
 
 

Pengalaman Terkait  
Jawa 
 
Mengidentifikasi Permasalahan Akar Rumput, Bogor, Jawa Barat (dari Fitriwita, Partai 
Barisan Nasional, Bogor) 
Setelah diumumkan secara resmi sebagai salah satu kandidat parlemen untuk Kota Bogor, Fitriwita 
membentuk tim sukses, mensosiliasikan agenda politiknya, visi dan misi dan mulai menjalin hubungan 
dengan masyarakat melalui kunjungan rumah. Tim Koordinasi Wilayah membantunya untuk 
mengidentifikasi permasalahan riil yang ada di masyarakat. Fitriwita juga turut memprakarsai 
berdirinya organisasi “Karya Muda” untuk memediasi kegiatan para pemuda dan mendorong mereka 
untuk terlibat menyelesaikan masalah sosial di sekitarnya. Lebih lanjut 
 



Sekolah Demokrasi, Malang, Jawa Timur (dari Nila Wardhani, Palang Merah Amerika, Banda 
Aceh)  
Partai-partai politik memerlukan caleg perempuan yang berkualitas untuk memenuhi peraturan kuota 
tiga puluh persen perempuan sebagai caleg. Forum ini mendukung caleg perempuan untuk menjadi 
anggota dewan melalui forum-forum rutin dengan berbagai pihak terkait. Dalam pertemuan ini 
mereka merumuskan strategi kampanye caleg perempuan dan juga mengadvokasikan tersedianya 
ruang di partai politik bagi perempuan-perempuan yang potensial dalam bidang politik.  
 
Nanggroe Aceh Darussalam 
 
Kota Ramah Gender, Pemerintah Kota Banda Aceh (Ratna Sari, Gender Working Group, Banda 
Aceh)  
DED dan Bappeda Banda Aceh menilai bahwa penerapan program kesetaraan gender di Kota Banda 
Aceh masih memerlukan peningkatan. Sebuah lokakarya digagas untuk memperkenalkan program 
Kota Ramah Gender dengan mengundang organisasi perempuan dan perwakilan dari lembaga 
pemerintah. Pertemuan ini mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun melek gender di kalangan 
pegawai pemerintah. Pertemuan ini juga brupaya menyamakan persepsi dan visi dalam rangka 
implementasi Kota Ramah Gender ini.  
 
Civil Society Organization Meeting, Banda Aceh (from Ratna Sari, Gender Working Group, 
Banda Aceh and Rosnidasari, Balai Syura Ureung Inong, Banda Aceh)  
Beberapa organisasi perempuan masih memiliki persoalan dalam mengidentifikasi “Siapa melakukan 
apa” ketika mereka ingin melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Pemilu 2009 
seperti pendidikan untuk pemilih dan peningkatan kapasitas caleg perempuan. Pertemuan CSO 
diadakan dengan mengundang organisasi terkait dan perwakilan lembaga pemerintah. Pertemuan ini 
menghasilkan landasan strategi dan pemetaan yang komprehensif untuk meminimalisir tumpang 
tindih di antara organisasi dalam pelaksanaan program menjelang Pemilu. 
 
 
Sumber Terkait 

 
Rekomendasi Dokumentasi   
 
Agenda Rapat Organisasi Masyarakat Sipil (dari Ratna Sari, Gender Working Group, Banda 
Aceh) 
Agenda Rapat; oleh Ratna Sari; Gender Working Group; Banda Aceh  
Bahasa Indonesia version available at http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res1-Ind.pdf 
(PDF, Size: 18 KB) 

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan isu-isu riil perempuan sebagai agenda pertemuan 
organisasi masyarakat sipil di Banda Aceh yang bertujuan untuk penguatan kapasitas caleg 
perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Dari Diah Rofika, Universitas Indonesia, Jakarta 
 
Undang-undang No. 2/2008  
Undang-undang; Susilo Bambang Yudhoyono; Pemerintah Republik Indonesia; Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia; Jakarta; 4 Januari 2008; Versi Bahasa Indonesia dapat didownload di 
http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res2-Ind.pdf (PDF, Size: 112 KB) 

Peraturan yang mengatur tiga puluh persen kuota caleg perempuan untuk mewakili setiap 
partai politik. 

 
Undang-undang No. 23/2004  
Undang-undang; Megawati Soekarnoputri; Pemerintah Republik Indonesia; Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan; Jakarta; 22 September 2004; Versi Bahasa Indonesia dapat didowload di 
http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res3-Ind.pdf (PDF, Size: 80 KB) 
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Peraturan yang mengatur penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai contoh 
keberhasilan jaringan yang kuat di antara aktifis perempuan. 

 
Dari Rosnida Sari, Balai Syura Ureung Inong, Banda Aceh 
 
Identifikasi Permasalahan Perempuan Aceh I 
Tabel Informasi; Gender Working Group; Banda Aceh; Versi Bahasa Indonesia dapat didownload di 
http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res4-Ind.pdf (PDF, Size: 114 KB) 

Mengidentifikasi permasalahan riil perempuan Aceh, dikelompokan berdasarkan kabupaten 
dan topik untuk digunakan caleg perempuan sebagai agenda dalam Pemilu 2009. 

 
Identifikasi Permasalahan Perempuan Aceh II 
Tabel Informasi; Gender Working Group; Banda Aceh; Versi Bahasa Indonesia dapat didownload di 
http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res5-Ind.pdf (PDF, Size: 52 KB) 

Mengidentifikasi permasalahan riil perempuan Aceh, dikelompokan berdasarkan kabupaten 
dan topik untuk digunakan caleg perempuan sebagai agenda dalam Pemilu 2009. 
 

Dari Arabiyani, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Banda Aceh 
 
Megawati Berbicara II   
Sipnosis Talk show; oleh Endrawan; Nusantara News; Indonesia News Online; Jakarta; 27 December 
2008; Veris Bahasa Indonesia tersedia di 
http://nusantaranews.wordpress.com/2008/12/28/rangkuman-mega-berbicara-ii-di-kick-andy/

Memaparkan hasil wawancara dengan Megawati Soekarnoputri tentang salah satu penyebab 
dirinya tidak terpilih dalam pemilihan Presiden tahun 2004. 

 
Megawati Berbicara II 
Artikel; Kontributor Kick Andy; Metro TV; Kick Andy Online; Jakarta; 26 December 2008; Versi Bahasa 
Indonesia tersedia di http://www.kickandy.com/?ar_id=MTM1Nw

Ringkasan wawancara dengan Megawati Soekarnoputri tentang salah satu penyebab dirinya 
tidak terpilih dalam pemilihan Presiden tahun 2004. 

 
Piagam Hak-hak Perempuan Aceh (dari Wawan Setiawan, Yayasan Usaha Mulia-Aceh Community 
Center, Banda Aceh, Indonesia) 
Buku; Oleh Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad et al; Pembangunan Rekonstruksi Populasi dan 
Administrasi di Nanggroe Aceh Darussalam (PAS NAD) & GTZ; Banda Aceh; 2008; Versi Bahasa 
Inggris dan Bahasa Indonesia tersedia di http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR1-Res2-
IndEng.pdf (PDF, Size: 796 KB) 

Deklarasi Hak-hak Perempuan Aceh tentang pemberdayaan lintas sektor yang berisi 
pengakuan fundamental terhadap kebutuhan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak 
perempuan. 

 
Dari Sindu Dwi Hartanto, Organisasi Migrasi Internasional, Banda Aceh 
 
Dinamika Peranan Perempuan dalam Sejarah 
Buku; oleh Intan Nuraini ‘Aini; Pusat Stud Wanita, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Banda Aceh; Permintaan ijin pengutipan: Ya, Publikasi Komersial. 

Melacak sejarah kepemimpinan perempuan Aceh, peranan dan pencapaian mereka selama 
masa kerajaan hingga kini, sumber isnpirasi bagi para caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Seabad Aceh  
Buku; oleh Muhammad Said; Universitas Syiah Kuala; PT. Harian Waspada; Medan; 1981; Permission 
Required: Yes, Paid Publication; Review and Ordering details in Bahasa Indonesia available at 
http://kabarin.wordpress.com/2007/11/30/buku-aceh-sepanjang-abad-hadir-kembali

Menelusuri sejarah Aceh, termasuk tentang para pemimpin perempuan dan pencapaian 
mereka, sumber isnpirasi bagi para caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 
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Peranan Perempuan dalam Proses Perdamaian di Aceh (dari Suraiya Kamaruzzaman, Aktifis 
Perempuan dan Perdamaian, Banda Aceh) 
Artikel; oleh Suraiya Kamaruzzaman; Conciliation Resources; London; Versi Bahasa Indonesia tersedia 
di: http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/women.php   

Melacak sejarah pergerakan perempuan selama periode konflik hingga saat ini, dan refleksi 
harapan penulis mengenai pemimpin perempuan Aceh pasca Pemilu 2009.  

 
Dari Dwi Kristiani, Solution Exchange, Banda Aceh 
 
Perempuan Harus Memilih  
Artikel; Koran Suara Pembaruan; Suara Pembaruan Online; Jakarta; 16 Desember 2008; Versi Bahasa 
Indonesia tersedia di http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=2527

Menekankan pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia, yang mendorong 
perempuan Indonesia untuk memilih caleg perempuan pada Pemilu 2009.  

 
Peranan Perempuan dalam Pemilu 2009  
Artikel; Oleh Anak Agung Oka Mahendra; Calon Legislatif; Word Press; Jakarta; 3 December 2008  
Versi Bahasa Indonesia version tersedia di http://okamahendra.wordpress.com/2008/12/03/peranan-
perempuan-dalam-pemilu-2009

Mendeskripsikan kuota tiga puluh persen caleg perempuan dalam UU No. 2/2008 dan strategi 
mereka untuk terpilih dalam Pemilu 2009. 

 
Wajah Perempuan di Parlemen   
Artikel; Oleh Desintha Dwi Asriani; Media Bersama; Prakarsa Rakyat Online; Jakarta; 05 Januari 2009; 
Versi Bahasa Indonesia tersedia di http://www.prakarsa-
rakyat.org/artikel/gender/artikel.php?aid=32094

Menganalisa dampak dari peraturan suara terbanyak bagi terpilih-tidaknya caleg perempuan 
dalam Pemilu 2009. 

 
Kursi Ketiga untuk Caleg Perempuan  
Artikel; Batam Pos; Batampos Online; Batam; 14 January 2009; Versi Bahasa Indonesia tersedia di: 
http://batampos.co.id/Nasional/Nasional/Kursi_Ketiga_untuk_Caleg_Perempuan.html

Berita mengenai pertemuan KPU untuk membahas peraturan Kursi Ketiga untuk caleg 
perempuan sebagai peraturan tambahan bagi peraturan suara terbanyak dalam Pemilu 2009. 

 
Rekomendasi Organisasi dan Program  
 
Dari Ratna Sari, Gender Working Group, Banda Aceh 
 
Deutscher Entwicklungsdienst (German Development Service), Banda Aceh  
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 12, Peuniti Banda Aceh; ded.bandaaceh@gmail.com; 
http://www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/content,lang,2/oid,5/ticket,g_u_e_s_t/~/Homepage.html; 
Kontak: Sudrajat Susane  

Mengimplementasikan program Kota Ramah Gender, dipromosikan oleh Wakil Walikota 
Banda Aceh. 

 
Kota Ramah Gender-Pemerintah Kota Banda Aceh  
Jl. Balaikota No. 1, Banda Aceh; Tel.: +62-651-21855/216216; http://www.bandaacehkota.go.id; 
Kontak: Iliza Sa’adudin Djamal; SE; Wakil Walikota  

Mempromosikan Banda Aceh sebagai Kota Ramah Gender, termasuk dalam bidang politik 
seiring dengan penerapan hukum Syariah Islam. 

 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Banda Aceh  
Jl. Jend Soedirman No.15 Geuceu Kayo Jato, Banda Aceh; Tel.: +62-651-41914; 
http://www.unifem.org; Kontak: Sri Husnaini Sofjan; Program Manager  

Organisasi PBB yang aktif mendukung upaya dalam penguatan hak-hak perempuan Aceh, 
termasuk penguatan kapasitas caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/women.php
mailto:dwi.kristiani@unorc.or.id
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=2527
http://okamahendra.wordpress.com/2008/12/03/peranan-perempuan-dalam-pemilu-2009
http://okamahendra.wordpress.com/2008/12/03/peranan-perempuan-dalam-pemilu-2009
http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/gender/artikel.php?aid=32094
http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/gender/artikel.php?aid=32094
http://batampos.co.id/Nasional/Nasional/Kursi_Ketiga_untuk_Caleg_Perempuan.html
mailto:ded.bandaaceh@gmail.com
http://www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/content,lang,2/oid,5/ticket,g_u_e_s_t/%7E/Homepage.html
http://www.bandaacehkota.go.id/
http://www.unifem.org/


 
Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Banda Aceh 
Jl. Tgk Syech Muda Wali No. 6, Banda Aceh; Tel.: +62-651-26253; Fax: +62-651-26253; Contact: Dr. 
M. Thaib; Head of Department  

Badan pemerintah yang menangani bidang kesehatan, sebagai salah satu agenda penting 
bagi para caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 

 
Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Provinsi NAD, Banda 
Aceh.   
Jl. Panglima Nyak Makam No. 12, Banda Aceh; Tel.: +62-651-52210/53578; Fax: +62-651-52210; 
Kontak: Dr. Razaly Yusuf; Kepala Dinas  

Badan pemerintah yang menangani bidang ekonomi, sebagai salah satu agenda penting bagi 
para caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 
 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS), Banda Aceh 
Jl. Residen Danubroto No. 28 Lamlagang, Banda Aceh; Contact: Purnama Karya; Kepala Badan 

Badan pemerintahan yang menerapkan program pemberdayaan ekonomi melalui dukungan 
keuangan untuk pemerintahan desa dan penanganan masalah perkotaan yang relevan 
sebagai agenda Pemilu 2009. 
 

DPRD Kota Banda Aceh, Banda Aceh  
Jl. Tgk Nyak Arief No 1, Banda Aceh; Kontak: H. Muntasir Hamid; Ketua DPRD  

Lembaga wakil rakyat yang turut mengontrol pelaksanaan program-program pembangunan di 
Kota Banda Aceh. Pemilu 2009 memilih salah satunya anggota DPRDK Banda Aceh. 

 
Komunitas Demokrasi, Malang, Jawa Timur Indonesian (dari Nila Wardhani, Palang Merah 
Amerika, Banda Aceh) 
Jl.Tirtayasa VII, No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan – 12160; Tel.: +62-21-72801219; Fax: +62-
21-7201942; info@komunitasdemokrasi.or.id; http://www.komunitasdemokrasi.or.id; Kontak: Dr. 
Ignas Kleden; Ketua 

Memfasilitasi program Sekolah Demokrasi; alumni program ini melakukan berbagai kegiatan 
demi mendukung calge perempuan termasuk melalui pertemuan rutin dengan berbagai pihak 
terkait. 

 
Dari Rosnida Sari, Balai Syura Ureung Inong, Banda Aceh 
 
Pusat Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan, Banda Aceh  
Jln. Tgk. Chik Lorong E No-18 Beurawe Banda Aceh 23001, Tel.: +62-651-7428446; 8446; 
http://www.ccde.or.id/; Kontak: Tabrani Yunis; Direktur  

Fokus pada isu-isu gender dan pendidikan; menerbitkan majalah POTRET dengan topik 
gender dan pendidikan dengan mengangkat tema-tema yang relevan dengan masyarakat 
NAD; ikut terlibat dalam penguatan caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Gerakan Anti Korupsi, Banda Aceh  
Jalan T Lamgugob LR. Durian Nomor 7A Banda Aceh; Tel.: +62-651-7412967; Fax: +62-651-
7551729; Kontak: Akhiruddin Mahjuddin, SE.Ak; Koordinator 

Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam isu-isu anti korupsi; turut dalam upaya 
penguatan dan pemberdayaan caleg perempuan untuk Pemilu 2009 yang bersih dan jujur. 

 
Yayasan Lathifa, Banda Aceh  
Jl. Apel Komplek Perumahan Koperasi Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh; 
http://lathifafoundation.blogspot.com; lathifapeace@yahoo.com / lathifapeace@gmail.com; Kontak: 
Maitanur Mahyeddin; Ketua 

Fokus pada isu-isu perdamaian sebagai salah satu isu penting untuk menciptakan Pemilu 
2009 yang aman dan damai. 

 
Balai Syura Ureung Inong Aceh, Banda Aceh  
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Jl. Tgk Imuem Lueng Bata Lamseupeung, Banda Aceh; Tel.: +62-651-635109; Kontak: Nursiti Amin; 
Direktur Eksekutif; mileva_meric@yahoo.com   

Fokus pada advokasi hak-hak perempuan di Aceh, termasuk perempuan korban konflik 
sebagai agenda penting untuk caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh  
Gedung Griya Upakara Lt.3 Unit III, Jl. Cikini IV No. 10 - Tel.: +62-21-39899777; Fax: +62-21-
3147897; office@demos.or.id; http://www.demosindonesia.org; Kontak: Asmara Nababan; Direktur 
Eksekutif 

Fokus pada pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang hukum; ikut terlibat dalam 
penguatan caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 

 
Koalisi Perempuan Indonesia, Banda Aceh  
Jl. Siaga I No.2B RT/RW.003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510; 
Tel.: +62-21-79183221/7918-3444; Fax: +62-21-9100076;  sekretariat@koalisiperempuan.or.id; 
Kontak: Raihana Diani; Sekretaris Jendral 

Fokus pada penguatan hak-hak perempuan terutama dalam bidang hukum; ikut terlibat 
dalam pemberdayaan caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 
 

Mitra Sejati Perempuan Indonesia, Banda Aceh  
Jl. Tgk Daud Beureuh No. 1, Simpang Lima, Banda Aceh; Tel.: +62-651-7411503; Kontak: Syarifah 
Rahmatillah; Ketua 

Fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang; ikut terlibat dalam penguatan 
caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 

 
Komite Perempuan Aceh Bangkit, Banda Aceh  
Jl. Tgk Pulo Dibaroh No. 17 Kenari, Banda Aceh; Tel.: +62-651-637873; Fax: +62-651-43461; 
kpab_nad@yahoo.co.id; Kontak: Nurul Akmal, SE; Ketua 

Fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang; ikut terlibat dalam penguatan 
caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 

 
Beujroh, Banda Aceh  
Jl. Gabus No.41 Lampriet Banda Aceh; Tel.: +62-651-7413370; beujroh@yahoo.com; 
http://www.beujroh.org/; Kontak: Raihana Diani; Koordinator 

Fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang; ikut terlibat dalam penguatan 
caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 
 

Yayasan Pengembangan Desa, Banda Aceh  
Jalan Elang Lorong Enau No.26 (P.O. Box 137), Banda Aceh 23000, NAD; Tel.: +62-651-33301; Fax.: 
+62-651-32689; Kontak: Ir. H. Abdul Gani Nurdin; Ketua 

Menyediakan informasi dan masukan mengenai permasalahan perempuan di pedesaan bagi 
caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Yayasan Sri Ratu Safiatudin, Banda Aceh  
Jl. Tgk Chik Dipineung VII No18 Kp. Pineung, Banda Aceh; Tel.: +62-651-7551663; Kontak: 
Nurhasdiana; Chair; Tel.: +62-819-73911146 

Fokus pada pemberdayaan perempuan terutama di berbagai bidang; ikut terlibat dalam 
penguatan caleg perempuan untuk Pemilu 2009. 

 
Suloh, Banda Aceh  
Jl. Elang Timur No. 64, Blang Cut, Lueng Bata, Banda Aceh; Kontak: Fadli SY; Direktur Eksekutif; Tel.: 
+62-812-6962196 

Fokus pada advokasi hak-hak perempuan korban konflik sebagai agenda penting bagi caleg 
perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Pusat Ulama Seluruh Aceh Center  
Jl. Rawa Sakti VII Depan SD 61 Jeulingke, Banda Aceh; Ina Siregar; Chair 
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Terlibat dalam advokasi hak-hak perempuan dalam konteks penerapan Syariat Islam di Aceh; 
ikut melakukan upaya penguatan caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 
 

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Banda Aceh  
Jl. Mohammad Thaher No. 20, Lueng Bata, Banda Aceh 23247; Kuntoro Mangkusubroto; Ketua 

Mengkoordinasi program rekonstruksi dan pembangunan Aceh pasca tsunami, termasuk 
integrasi perspektif gender dalam proses rekosntruksi tersebut; ikut melakukan upaya 
penguatan caleg perempuan dalam Pemilu 2009. 

 
Dari Fitriwita, Partai Barisan Nasional, Banda Aceh 
 
Partai Barisan Nasional, Banda Aceh  
Jl. Gunawarman No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta 12810; Tel.: +62-21-7269588/7269635; Fax: +62-
21-72438; info@partaibarnas.org, info@partaibarisannasional.org; http://www.partaibarnas.org/,  
http://www.partaibarisannasional.org/; Kontak: Vence Rumangkang; Ketua  

Salah satu partai peserta Pemilu 2009. Caleg Partai ini berbagai startegi dan agenda 
kampanye serta visi politik sebagai caleg perempuan dalam pemilu 2009. 

 
Komisi Pemilihan Umum, Bogor  
Jl. Tegar Beriman No. 2 Gedung Pemuda Cibinong Bogor; http://www.kpu-kotabogor.com/; Kontak: 
Setia Permana, S.IP; Ketua 

 Lembaga penyelenggara Pemilu 2009 untuk Kabupaten Bogor.  
 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta (dari Dwi Kristiani, Solution Exchange, Banda Aceh) 
Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110; Tel: +62-21 23529000; Fax: +62-21 3520177; 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id ; Kontak: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; Ketua 

Lembaga tinggi negara, pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, memiliki 
kekuasaan dalam bidang konstitusi termasuk berkaitan dengan peraturan tentang partai 
politik dan Pemilu.  
 
 

Rekomendasi Komunitas dan Jaringan 
 
Gender Working Group, UNIFEM, Aceh (dari Ratna Sari, Banda Aceh) 
Jl. Residen Danubroto No. 158, Banda Aceh; Tel: +62-651-41768; Kontak: Iriantoni Almuna; 
gender_groups@yahoogroups.com  

Mailing list isu gender untuk individu yang tertarik memberikan kontribusi dalam penguatan 
keadilan gender di Aceh; topik diskusi lebih banyak mengenai hak-hak perempuan, 
perlindungan anak dan kesetaraan gender. 

 
Rekomendasi Pelatihan dan  
 
Undangan Mengirim Proposal Program Pemberdayaan Caleg (dari Tunggal Pawestri, 
International Republican Institute, Jakarta)* 
Februari/Maret 2009. Informasi tersedia di: http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res6-
Eng.pdf (PDF, Size: 18 KB). Sponsor tersedia dari International Republican Institute dan USAID. 
Untuk detail Tunggal Pawestri; Program Officer; Tel: +62-21-7209946; tpawestri@iri.org

Undangan untuk mengirim proposal pelatihan untuk caleg perempuan dari daeah Aceh, Jawa 
Timur, Sulawesi Selatan, Bali dan Maluku. 

 
*Kontribusi offline  
 
 

Tanggapan Lengkap 
Ratna Sari, Gender Working Group, Banda Aceh. 
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Saya Ayie dari Gender Working Group (GWG), Banda Aceh. Pertama, saya ucapkan terima kasih 
untuk menghadirkan diskusi mengenai isu-isu gender, khususnya dalam konteks Aceh. Saya juga 
ingin turut serta berbagi informasi dan pengalaman mengenai upaya penegakan keadilan gender di 
masyarakat Aceh.  
 
Sebelum berbagi informasi mengenai isu perempuan dalam konteks Pemilu 2009, saya ingin 
menyampaikan salah satu program penting dalam isu keadilan gender di Aceh, yaitu Kota Ramah 
Gender. 
 
Menurut saya, hal penting dalam mengaplikasikan program ini adalah kita harus terlebih membongkar 
pemikiran-pemikiran para pembuat kebijakan untuk mengenalkan konsep Kota Ramah Gender, serta 
mendiskusikan ukuran dan variabel suatu kota dikategorikan sebagai ramah gender. Dalam hal ini, 
orientasi penguatan pemahaman gender juga sangat perlu diterapkan ke setiap program 
pemberdayaan perempuan, termasuk dalam konteks politik dan Pemilu. 
 
Berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti workshop mengenai “Konsep Banda Aceh Kota 
Ramah Gender” pada tanggal 3-4 Desember 2008 yang diadakan Bappeda Kota Banda Aceh dan DED 
(Deutscher Entwicklungsdienst), upaya menuju kota ramah gender masih sangat jauh untuk 
diwujudkan. Kegiatan ini dihadiri oleh teman-teman dari NGO lokal, UNIFEM dan wakil beberapa 
dinas Pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi, dari seluruh dinas kota Banda Aceh yang diundang, hanya 
empat orang yang hadir dalam kegiatan ini, yaitu dari Dinas Kesehatan, Perindustrian dan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS), juga DPRK. Sebenarnya, kegiatan ini 
sangat strategis; dari awal peserta workshop sudah diajak membangun pemahaman yang sama 
tentang konsep Kota Ramah Gender, dan dilanjutkan dengan membuat kerangka acuan (log frame) 
implementasi program ini. Namun, saya melihat bahwa masih terdapat kelemahan di tingkat 
pemerintah dalam menganalis masalah di lapangan, salah satunya pemahaman yang masih lemah 
mengenai indikator gender. Menurut saya, sangat penting dan strategis jika kalangan pemerintah dan 
NGO dapat kembali duduk bersama untuk mendialogkan kebijakan yang ada di level pemerintahan 
dan implementasi program yang ada di level masyarakat, terutama yang dilakukan oleh NGO. Selain 
itu, menurut pemikiran saya, dalam hal ini tidak penting untuk saling menunggu, siapa yang 
menjemput siapa, karena yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa saling mengisi langkah-
langkah yang sedang dan akan dijalankan. 
 
Mengenai program pemberdayaan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam konteks 
Pemilu 2009, GWG akan memfasilitasi kegiatan pertemuan organisasi civil society (CSO 
meeting) (http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res1-Ind.pdf) pada Sabtu, 20 
Desember 2008 di Nurani Dunia, Ds. Meunasah Manyang Kec. Aceh Besar (di belakang kantor 
Serambi Indonesia). Ide untuk membuat kegiatan CSO meeting ini berawal ketika beberapa lembaga 
mempunyai program Pemilu 2009 seperti voter education, capacity building untuk calon anggota 
legislatif (caleg), dan lain-lain, namun lembaga-lembaga tersebut tidak mengetahui bentuk dan 
implementasi program masing-masing dan siapa saja yang sudah mendapatkan manfaat dari 
program-program tersebut. Akhirnya disepakati untuk membuat kegiatan CSO meeting untuk 
melakukan pemetaan (mapping) wilayah kerja masing-masing lembaga, isu-isu apa saja yang ada 
dimasyarakat sehingga masing-masing bisa memaksimalkan peran untuk penguatan hak-hak 
perempuan dalam Agenda Politik Bersama untuk Pemilu 2009, dan tidak akan terjadi tumpang tindih 
antara satu program dengan program lainnya. 
 
Output lain yang diharapkan dari CSO meeting ini adalah teridentifikasinya berbagai persoalan real di 
masyarakat yang sangat penting sebagai masukan dalam berbagai kegiatan, seperti: 

1. Membuat agenda politik bersama tahun 2009.  
2. Merumuskan bahan kampanye bagi para caleg perempuan serta mendesain strategi bagi 

caleg perempuan untuk melakukan kunjungan lapangan ke masyarakat (outreach).  
Setelah CSO meeting yang pertama, akan dilaksanakan juga CSO meeting kedua yaitu pertengahan 
bulan Januari 2009. Dalam meeting kedua ini, akan diundang para caleg perempuan dan 
menawarkan isu-isu yang telah dirumuskan pada pertemuan pertama, sehingga bisa digunakan para 
caleg ketika "berbicara" dengan masyarakat. Selain itu, GWG juga akan membantu para caleg 
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melakukan lobi/negosiasi dengan partai untuk penguatan posis tawar (bargaining position) mereka 
secara internal dengan partainya. Terakhir, sebagai informasi tambahan, keseluruhan hasil CSO 
meeting akan di-share dengan teman-teman yang berkepentingan, khususnya para caleg perempuan, 
termasuk Rinie yang juga bagian dari jaringan Gender Working Group. 
 
 
Aryos Nivada, Acehnese Task Force Community, Banda Aceh. 
 
Saya akan berusaha memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai penguatan hak-hak 
perempuan dalam konteks Pemilu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki dalam 
menimba ilmu tentang isu-isu perempuan dan gender. Menurut saya, jika ingin membuat program 
penguatan hak-hak perempuan di Aceh dalam konteks Pemilu, ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan. Yang paling penting adalah memahami kondisi real kebutuhan perempuan itu sendiri. 
Sejauh pengetahuan saya, pendidikan berpolitik atau sekolah politik, pelatihan menjadi calon anggota 
legislatif (caleg) bagi kaum perempuan masih menjadi kebutuhan dalam penguatan capasity building 
dari segi sumber daya (SDM). Ditambah lagi, sosialisasi isu-isu perempuan dan gender dalam konteks 
politik melalui workshop, seminar dan kegiatan lainnya yang bisa dijangkau oleh perempuan di Aceh 
sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, kita juga perlu untuk memfasilitasi sebuah forum yang 
bisa digunakan untuk membangun komitmen bersama partai-partai politik untuk memberikan 
kesempatan lebih utama kepada perempuan aktifis politik. Program-program ini harus dilakukan 
berkelanjutan dalam kerangka program jangka panjang sehingga bisa dinilai keberhasilan dan 
kekurangannya. 
 
Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan peranan yang lebih luas dan beragam 
sesuai pilihan-pilihan kaum perempuan sendiri. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak hanya pada 
kegiatan-kegiatan reproduksi sosial dalam keluarga tapi juga pemberdayaan dari segi partisipasi 
perempuan dalam wilayah publik dan pembangunan.Upa pemberdayaan perempuan merupakan 
upaya untuk mengikis budaya patriarki yang menyebabkan dominasi peran laki-laki di segala bidang 
kehidupan yang membuat perempuan termarginalisasi; perempuan hanya kebagian peran untuk 
mengurus rumah tangga yang selama ini, dalam pengaruh budaya patriarkhi, masih dianggap tidak 
mengandung “kekuatan” bagi perempuan. 
  
Melihat hal di atas, salah satu isu penting yang bisa diangkat dalam upaya memasukkan hak-hak 
perempuan dalam konteks Pemilu adalah penguatan peran perempuan dalam wilayah publik yang 
memang tampak masih lemah di wilayah Aceh. Para caleg perempuan perlu membuat agenda 
penguatan peran perempuan di wilayah Aceh dan melakukan upaya-upaya strategis melalui 
penguatan kapasitas, kemampuan dan ketrampilan kaum perempuan agar mampu berpartisipasi dan 
bersaing dalam wilayah publik, termasuk memberikan pemahaman pentingnya partisipasi di wilayah 
public tersebut. Beberapa kapasitas yang perlu penguatan meliput pengetahuan, pengorganisasian, 
keahlian individu, dan jaringan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan popular baik berupa 
seminar, diskusi antar kelompok perempuan, diskusi dalam kelompok pengajian, workshop dan lain-
lain. Dengan upaya ini, para caleg perempuan tidak hanya bisa menyuarakan hak-hak perempuan 
pada saat kampanye, tetapi memberi konbtribusi besar bagi terwujudnya keadilan gender di bumi 
Aceh. 
 
 
Evi Zein, Konsultan Independen, Banda Aceh 
 
Perkenalkan, saya Evi Zain, seorang konsultan independen dan aktifis perempuan yang berdomisili di 
Banda Aceh. 
 
Saya ingin berpartisipasi dalam diskusi ini. Menurut saya, menjadi anggota parlemen bukan 
merupakan perwakilan individu, tetapi perwakilan dari masyarakat yang memilih. Dalam hal ini, 
dibutuhkan komitmen yang kuat dan kebesaran jiwa untuk selalu menyuarakan hak-hak mereka yang 
memilih itu ketika kita menjadi anggota parlemen. Pandangan ini menjadi dasar pijakan dalam upaya 
advokasi hak-hak perempuan bagi para aktifis politik. 
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Salah satu hal yang penting adalah, sudah seharusnya para calon anggota parlemen menggalang 
kekuatan dengan banyak aktifis perempuan di Aceh dan mendatangi kelompok-kelompok perempuan 
akar rumput untuk melihat langsung kebutuhan dan kondisi real mereka, termasuk kendala-kendala 
dalam mewujudkan usaha peningkatan kesejahteraan perempuan. 
 
Berpolitik bukan hanya untuk mendapatkan kursi dan jabatan, seperti pada Pemilu 2009, namun yang 
lebih penting adalah untuk menjadi wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Karena itu, penting untuk 
membuat strategi dan menguatkan komitmen sejak hari ini, membangun kontrak politik dengan 
pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat konstituen agar amanah selama 5 tahun bisa 
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat yang diwakili. 
 
Pendekatan langsung, dengan hadir ke rumah-rumah kaum perempuan, berbicara langsung dengan 
mereka sangat penting sebagai salah satu strategi menjaring suara perempuan sekaligus 
mengidentifikasi permasalahan real yang dihadapi oleh kaum perempuan itu. Bagaimanapun, 
kebutuhan perempuan yang ada dalam masyarakat Aceh, sangat beragam, tergantung siapa 
kelompok perempuan tersebut. Kebutuhan nyak-nyak (ibu-ibu) di pasar Peunayong tentu berbeda 
dengan kebutuhan perempuan nelayan di Lampulo. Demikian pula perempuan korban konflik, pasti 
memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda dengan perempuan korban tsunami. Para caleg 
harus turun langsung memetakan sektor mana yang mau digarap dan berkonsultasi dengan LSM lokal 
yang telah terlebih dahulu mendampingi perempuan. Dengan mengetahui persoalan real mereka, 
upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara lebih strategis, sesuai kebutuhan 
dan tepat sasaran. 
 
Saya percaya, sebagai aktifis politik perempuan, Rinie sendiri sudah mempunyai platform untuk 
mengadvokasi hak-hak perempuan dalam konteks politik, khususnya menjelang Pemilu 2009. Saya 
berharap Rinie dan teman-teman aktifis politik perempuan yang lain juga bisa berbagai langkah dan 
strategi dalam menguatkan hak-hak perempuan di masyarakat Aceh, sehingga kita punya program 
bersama yang integratif dan saling mendukung. 
 
 
Nila Wardhani, Palang Merah Amerika, Banda Aceh 
 
Saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai diskusi tentang penguatan hak-hak perempuan dalam 
konteks Pemilu. Sementara ini, saya bekerja sebagai konsultan untuk gender review di American 
RedCross Banda Aceh untuk jangka pendek. Namun, saya senang bisa bergabung dengan forum ini. 
Ada beberapa hal yang ingin saya bagi: 
 
Di Malang, Jawa Timur, saya menjadi salah satu anggota suatu kelompok yang dinamakan Komunitas 
Indonesia untuk Demokrasi (KID) Malang, yang merupakan kumpulan para alumni Sekolah 
Demokrasin (http://www.komunitasdemokrasi.or.id/sd.php) di Malang. Tahun 2008 ini, tidak hanya 
lewat komunitas tersebut, kami manggalang suatu forum untuk mendukung perempuan di legislatif. 
Kami mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya 
adalah LSM dan kalangan akademisi. Dalam pertemuan tersebut, kami menyusun prioritas kerja. Saat 
ini, misalnya, kami merumuskan strategi pemenangan perempuan dalam Pemilu. Kami mendiskusikan 
semua hal, termasuk memahami aturan baru pencoblosan, penghitungan suara, serta menghitung 
tingkat kemungkinan menang di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Strategi ini disusun dengan 
sangat rinci, termasuk berapa perolehan suara untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang 
dibutuhkan calon agar bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Jadi, dalam forum tersebut, kami 
membedah UU Pemilu serta terus menerus mendiskusikan mengenai upaya 'menjual diri' yang efektif 
melalui beragam media dan event yang sedang berlangsung. Termasuk dalam diskusi tersebut adalah 
bagaimana membentuk tim sukses dan lain-lain. 
 
Perempuan-perempuan calon anggota legislatif (caleg) dari aneka partai masuk menjadi anggota dari 
forum ini. Kami juga melibatkan para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) perempuan. Forum ini 
memang diorientasikan sebagai upaya pemenangan perempuan, bukan hanya perempuan dari partai 
politik tertentu. Ini sebuah strategi bersama, termasuk untuk menegaskan pentingnya praktik-praktik 
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yang jujur dalam Pemilu yang bisa dimulai dari para caleg perempuan tersebut. Dengan demikian, 
walaupun akhirnya tidak bisa menang atau berada di nomor sepatu, pembelajaran ini yang akan 
diangkat: bahwa perempuan sanggup berpolitik dengan jujur dan elegan.  
 
Kelompok ini juga melakukan advokasi pada partai politik untuk memberi ruang yang cukup bagi 
'stok' perempuan yang potensial sebagai calon anggota legislatif. Dengan ruang ini, banyak 
perempuan yang tertarik berpolitik bisa diakomodir oleh partai politik yang notabene saat ini butuh 
untuk memenuhi proporsi perempuan. Advokasi ini sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. 
Menurut saya,  upaya-upaya ini bisa juga diterapkan dan dikembangkan di Aceh. 
 
Untuk strategi penguatan hak-hak perempuan dalam Pemilu, saya setuju bahwa hal ini bisa melekat 
pada model pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan. 
Sementara, soal isu yang bisa dimunculkan, salah satu yang penting menurut saya adalah akses 
perempuan terhadap layanan pendidikan. Meskipun sistem pendidikan kita telah menerapkan gender 
neutral, namun masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan ini, 
padahal pendidikan memegang peran penting dalam peningkatan kapasitas perempuan. 
 
 
Diah Rofika, Kajian Islam dan Gender FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta. 
 
Perkenalkan, saya Diah Rofika dari Kajian Islam dan Gender Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya senang dengan keberadaan forum diskusi yang penting ini 
sebagai salah satu upaya penguatan keadilan gender.  
 
Mengenai topik penguatan hak-hak perempuan dalam konteks Pemilu, pertama, saya berharap 
bahwa partisipasi perempuan dalam Pemilu 2009 benar-benar merupakan gambaran mengenai 
perkembangan sukses upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran gender di kalangan aktifis politik. 
Di sisi lain, saya juga berharap partisipasi perempuan dalam Pemilu, khususnya dengan menjadi calon 
anggota legislatif akan menguatkan bangunan kemitraan politik perempuan sebagai kondisi strategis 
penguatan keadilan gender. Bagaimanapun perempuan yang diyakini sebagai pihak yang paling 
mengerti dan paham akan kebutuhan kaumnya akan lebih konsisten untuk terus memperjuangkan 
hak-hak perempuan sehingga agenda politik penguatan hak-hak perempuan tidak menjadi sesuatu 
yang tanpa makna dan tanpa implementasi.  
 
Salah satu contoh penting adalah keberhasilan menggolkan UU No. 23/2004 (http://www.solex-
un.net/repository/id/gen/CR2-Res3-Ind.pdf) (PDF, Ukuran: 80kb) tentang Penghapusan Kekekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Menurut saya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari makin aktifnya 
partisipasi perempuan di ranah politik; makin meningkatnya jumlah anggota legislatif perempuan 
serta makin kuatnya jalinan kerja (network) antara aktifis perempuan dari NGO dan para aktifis politik 
perempuan di parlemen. 
 
Salah satu hal penting sebagai pijakan dalam membangun agenda dan strategi penguatan hak-hak 
perempuan untuk Pemilu yang akan datang adalah membuat berbagai catatan kritis terhadap 
pelaksanaan Pemilu sebelumnya, khususnya dalam kaitan partisipasi perempuan dan manfaat yang 
akhirnya bisa dirasakan oleh perempuan dari pelaksanaan Pemilu tersebut. Jika kita tengok Pemilu-
pemilu yang lalu, menurut saya, keikutsertaan perempuan dalam pelaksanaan Pemilu hanya sebatas 
formalitas saja. Meski ada beberapa keberhasilan, keberadaan perempuan di parlemen belum 
dianggap sebagai peluang yang sangat strategis untuk mengurangi ketimpangan gender yang 
menempatkan perempuan pada tempat yang sangat tidak proposional, hanya dijadikan sebagai 
penonton dan objek. Para anggota parlemen perempuan masih sering terbawa arus kepentingan dan 
cara berpolitik anggota parlemen laki-laki, sehingga tidak banyak di antara anggota perempuan yang 
menggunakan posisi penting mereka untuk penguatan keadilan gender. Dari sini, penguatan 
kapasitas dan komitmen para calon anggota legislatif perempuan terhadap isu dan upaya penegakan 
keadilan gender menjadi agenda yang sangat penting dalam penguatan hak-hak perempuan 
berkaitan dengan Pemilu. Perempuan calon anggota legislatif harus menyusun proposal program 
ketika dia terpilih sebagai anggota parlemen lalu berani mendiskusikan dan mengujinya dengan 
berbagai kelompok perempuan. 
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Dengan berpijak pada UU No. 2/2008 (http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res2-Ind.pdf) 
(PDF, Ukuran: 112kb) tentang Partai Politik, maka keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 
mendatang menjadi hal yang tidak lagi bisa ditawar-tawar. Regulasi yang menyaratkan keterwakilan 
perempuan hingga 30% harus sekaligus menjadi semacam ujian untuk melihat keseriusan partai-
partai politik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Ini salah satu isu penting yang bisa 
dibawa dalam kampanye; menggunakan isu ini sebagai jalan untuk meyakinkan para pemilih bahwa 
dari segi kuantitas partai para calon anggota legislatif perempuan tersebut merupakan partai yang 
pro perempuan. Terbukti dengan terpenuhinya syarat kuota tersebut. 
 
Di sisi lain, pendidikan politik bagi perempuan pemilih menjadi agenda yang tidak mungkin diabaikan. 
Saya yakin, tanpa pendidikan politik bagi kelompok-kelompok perempuan, maka tidak mudah untuk 
menggunakan isu hak-hak perempuan sebagai alat kampanye. Sebagai salah satu trik, isu-isu umum 
untuk kesejahteraan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi perempuan sangat penting untuk 
diglorifikasi. Sekali lagi, semua proses kampanye tersebut harus diawali dengan sebuah konsep yang 
jelas yang terpapar dalam sebuah proposal. Dalam hal ini, pendidikan politik dengan memasukkan 
isu-isu gender juga sangat penting diorientasikan bagi para calon anggota legislatif perempuan 
sendiri; mentradisikan pada mereka semangat untuk terus bersedia belajar tentang berbagai 
pengetahuan baru, termasuk mengenai isu-isu gender, sehingga terasah kepekaan dan kesadaran 
mereka akan persoalan ketimpangan gender. 
 
Akhirnya, mengingat pentingnya konsolidasi di antara semua elemen gerakan perempuan untuk 
mewujudkan keadilan gender melalui media politik, agenda yang sangat mendesak dilakukan untuk 
menghadapi Pemilu 2009 adalah membuat forum bersama di mana seluruh kelompok perempuan dari 
berbagai partai politik secara intensif berkumpul bersama untuk membangun kekuatan, merumuskan 
berbagai isu, agenda dan aksi bersama, sehingga keberadaan mereka tampak menonjol di mata dan 
telinga masyarakat. 
 
 
Rosnida Sari, Balai Syura Ureung Inong, Banda Aceh. 
 
Saya ingin berbagi informasi berkenaan dengan topik diskusi kali ini, dan berharap semoga informasi 
ini bisa digunakan para calon anggota legislatif perempuan sebagai masukan strategi kampanye, 
memanfaatkan Pemilu untuk advokasi hak-hak perempuan, khususnya di Aceh. Beberapa hari yang 
lalu, tepatnya 20 Desember 2008, lembaga-lembaga perempuan di Aceh, seperti CCDE (Pusat 
Pengembangan dan Pendidikan Masyarakat), Gerak (Gerakan Anti Korupsi), Latifa Foundation, Balai 
Syura, Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), 
Beujroh, KPAB (Komite Perempuan Aceh Bangkit) , Mispi (Mitra Sejati Perempuan), LPU (Lembaga 
Pengembangan Usaha) dan Yadesa (Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa), Sri Ratu Safiatudin 
Foundation, Suloh, dan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) telah berkumpul untuk 
memperbincangkan agenda-agenda politik yang bisa menjadi bahan kampanye para caleg 
perempuan dalam Pemilu 2009. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa ada beberapa lembaga 
lokal yang sudah membuat peta wilayah kerja dan peta kegiatan  yang sudah dan akan mereka 
lakukan di tahun 2009 berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Ini merupakan bahan informasi yang 
sangat penting untuk memulai pemetaan dan membangun saling pemahaman antar lembaga dalam 
memanfaatkan momen Pemilu untuk advokasi hak-hak perempuan. 
 
Para peserta bersama-sama berbagi informasi mengenai program yang sedang dan akan dilakukan 
lembaga masing-masing dalam menghadapi Pemilu 2009. Salah satu informasi yang penting adalah 
mengenai wilayah pelaksanaan program masing-masing lembaga. Pertemuan tersebut juga 
menginformasikan bahwa mayoritas organisasi melakukan kerja di wilayah Aceh Besar dan sedikit 
sekali yang sampai ke Aceh Tenggara. Selanjutnya, para peserta dibagi menjadi dua kelompok, yang 
masing-masing berisi beberapa  “perwakilan” kabupaten. Fasilitator forum, yaitu Ita F. Nadia dari 
BRR/Unifem Banda Aceh meminta peserta dari masing-masing kelompok untuk berbagi informasi 
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan di daerah dampingan nya. Akhirnya, 
forum ini bisa menyusun peta kompilasi (http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res4-
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Ind.pdf) (http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR2-Res5-Ind.pdf) persoalan-persoalan spesifik 
perempuan berdasarkan kekhasan masing-masing daerah. 
 
Para peserta sepakat bahwa informasi yang dihasilkan dalam forum bukan saja menjadi sumber 
informasi bagi teman-teman yang hadir dalam pertemuan tersebut, tapi perlu disosialisasikan ke 
teman-teman lain yang membutuhkan informasi tersebut, termasuk para caleg perempuan. Selain itu, 
sharing informasi ini juga dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai masukan atas pemetaan masalah 
yang sudah disusun dalam forum tersebut agar peta masalah menjadi lebih komprehensif. Tentu, 
masih banyak isu atau permasalah yang belum termuat dalam dokumen hasil pertemuan. Hasil 
pemetaan ini akan digunakan juga sebagai bahan untuk pertemuan selanjutnya. 
 
Insya Allah pada tanggal 7-8 Januari 2009, akan dilaksanakan pertemuan kedua yang difasilitasi oleh 
Balai Syura, Banda Aceh. Dalam pertemuan kedua ini, kami akan mencoba untuk lebih 
menyempurnakan hasil yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya. Selain para peserta 
pertemuan pertama, rencananya juga akan diundang para aktivis senior perempuan. Pertemuan 
dengan para calon anggota legislatif perempuan rencananya akan dibuat tersendiri, setelah 
pertemuan kedua tersebut. 
 
Kami berharap, hasil-hasil dari dua pertemuan tersebut bisa menjadi sumbangan penting bagi para 
caleg perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kegiatan Pemilu. Selain itu, 
semoga ini bisa menjadi bagian dari upaya peningkatan angka representasi perempuan dalam ranah 
politik, khususnya di lembaga legislatif.  
 
 
Saidulkarnain Ishak, Kantor Berita Antara dan KPAB, Banda Aceh. 
 
Saya ingin berbagi pemikiran dalam diskusi mengenai penguatan hak-hak perempuan dalam Pemilu. 
Saya memahami bahwa isu prioritas pemberdayaan perempuan di Aceh banyak sekali ragamnya. 
Namun, dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi beberapa pemikiran yang mungkin bisa menjadi 
masukan dalam forum diskusi ini. 
 
Pertama, secara umum, kaum perempuan di Aceh memerlukan perhatian dan upaya kita dalam 
meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan politik. 
Diskusi dan intervensi lain yang mendukung peningkatan kualitas hidup tersebut sangat diperlukan, 
terutama oleh kaum perempuan di desa-desa. Dalam konteks Pemilu, menurut saya, para calon 
anggota legislatif perempuan perlu membuat inisiatif bagi terbentuknya forum-forum di tingkat desa 
yang disediakan untuk kaum perempuan agar bisa menyuarakan persoalan dan kepentingannya. 
Diskusi ala desa tersebut, di mana materi pembicaraan berupa permasalahan real yang ada di desa, 
akan memacu kaum perempuan desa untuk belajar banyak hal; selain melatih diri untuk terbiasa 
“bersuara” dan berpendapat, menyampaikan pikiran, hal ini juga akan menjadi media bagi 
terbentuknya organisasi perempuan desa yang solid, di mana mereka memiliki forum rutin untuk 
saling berbagi dan menguatkan. Dengan forum ini, mereka juga memiliki kesempatan yang besar 
untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan di desa masing-masing. Selain itu, lewat 
pertemuan-pertemuan tersebut, kaum perempuan desa akan mulai “melihat keluar,” membandingkan 
kondisi mereka sendiri dengan kondisi kaum perempuan di luar desanya, yang akan menyemangati 
mereka untuk bisa mencontoh kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kaum perempuan di desa atau 
wilayah lain. Di sini, menurut saya, para caleg perempuan bisa menjadi fasilitator forum dan menjadi 
penyedia bahan-bahan bacaan bagi kaum perempuan tersebut mengenai berbagai isu, sesuai 
kebutuhan mereka. Para caleg perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari 
organisasi pemerintah maupun non pemerintah, termasuk kalangan aktifis perempuan. 
 
Kedua, strategi seperti ini juga akan memberi pencerahan kepada masyarakat secara umum, untuk 
mulai terlibat dalam berbagai upaya dan intervensi bagi penyelesaian masalah-masalah di sekitar 
mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka  merupakan kelompok masyarakat yang paling memahami 
masalah di sekitarnya, persoalan-persoalan yang dialaminya setiap hari serta paling mengetahui 
kebutuhan mereka sendiri. Forum-forum bagi mereka --dan oleh mereka-- tersebut perlu dibuat 
secara informal alias santai tapi serius untuk menumbuhkan kenyamanan bagi mereka dalam 
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mengungkapkan pendapat dan pikiran. Termasuk di sini adalah menghindari adanya satu pihak yang 
bisa mendominasi forum. Yang penting diperhatikan lagi, pemilihan waktu juga harus menjadi 
pertimbangan dalam membuat kegiatan, mempertimbangkan ketersediaan waktu mereka sehingga 
forum ini tidak justru dianggap sebagai kendala dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga mereka. Dalam kata lain, sejak awal, inisiatif membentuk forum harus melibatkan mereka, 
termasuk dalam hal pemilihan waktu ini. 
 
Sebagai informasi tambahan, Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) Provinsi NAD pada Januari 
2009 berencana melakukan sebuah kegiatan untuk penguatan hak-hak perempuan di bidang politik 
dalam rangka menghadapi Pemilu 2009 di wilayah Subulussalam. Menurut saya, langkah ini perlu 
dikoordinasikan dengan berbagai organisasi lain, sehingga pemberdayaan kaum perempuan di Aceh, 
khususnya dalam bidang politik menghadapi Pemilu 2009 dapat dilakukan di seluruh kabupaten/kota 
di provinsi NAD. Bagaimanapun, upaya penguatan hak-hak perempuan ini perlu terus dilakukan 
sesuai dengan momentum yang sedang berjalan. Jika sekarang ini kita menghadapi Pemilu, maka 
sepatutnya kita memanfaatkan pesta demokrasi rakyat ini untuk advokasi hak-hak perempuan. Di lain 
waktu, jika ada momentum lain, kita juga bisa menggunakannya bagi kerja pemberdayaan dan 
penguatan hak-hak kaum perempuan Aceh ini. 
 
Akhirnya, semoga ide ini bisa menjadi salah satu langkah produktif dalam memanfaatkan momentum 
Pemilu bagi penguatan hak-hak perempuan di Aceh. Semoga, usaha untuk memajukan pemikiran 
masyarakat, khususnya pemberdayaan kaum perempuan di Aceh juga mengandung nilai-nilai ibadah. 
Terima kasih. 
 
 
Arabiyani, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Banda Aceh. 
 
Ekonomi, pendidikan dan kesehatan selalu menjadi pedang yang kerap digunakan dalam berperang 
menegakkan hak-hak masyarakat sipil, termasuk kelompok perempuan. Karena semua orang 
bergantung dan tertarik pada tiga bidang itu. Rinie dan para calon anggota legislatif yang 
berkeinginan memanfaatkan momen Pemilu sebagai media penguatan hak-hak perempuan perlu 
melakukan breakdown tiga isu penting tersebut menjadi sebuah agenda yang implementatif. Menurut 
saya, tiga bidang tersebut sangat strategis karena berkaitan langsung dengan persoalan real yang 
dihadapi masyarakat, termasuk di Aceh. Dalam hal ini, upaya untuk menyusun skala prioritas isu 
perlu didasarkan pada suatu analisa ekonomi politik yang berkembang di Aceh. Menurut pemikiran 
saya, tidaklah strategis untuk memulai kampanye dengan isu –misalnya- demokratisasi atau yang 
lainnya, kalau perut masyarakat masih keroncongan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan 
tiga isu di atas belum bisa dipenuhi.  
 
Selain itu, ada konteks lokal yang juga sangat khusus dialami oleh masyarakat Aceh;  pengalaman 
hidup di bawah tekanan konflik bersenjata dan bencana tsunami. Dalam situasi tersebut, isu seputar 
menjaga perdamaian serta pembangunan kembali pasca konflik dan tsunami khususnya dengan 
menjadikan perempuan sebagai kelompok sasaran juga sangat strategis untuk diangkat dalam 
konteks Pemilu. Di sini, kita perlu mengaitkan ketiga bidang sasaran di atas dalam implementasi 
program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik dan tsunami. 
 
Salah satu upaya ke arah terbentuknya agenda politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 
adalah melakukan focus group discussion (FGD). Karenanya, Rinie dan para calon anggota legislatif 
perempuan perlu berinisiatif mengundang elemen gerakan perempuan dan gerakan advokasi lainnya 
di Aceh yang dianggap ahli dan berpengalaman. Dengan forum terfokus yang berisi para ahli seperti 
itu, menurut saya, kita akan dapat merumuskan isu yang layak jual plus strategis sebagai media 
penguatan hak-hak perempuan. Dalam FGD tersebut juga bisa dirumuskan jargon-jargon kampanye 
yang taktis.  
 
Sangat penting bagi para caleg perempuan untuk belajar dari strategi Barack Obama saat 
memenengkan kursi presiden Amerika. Obama menggunakan beberapa slogan penting yang menarik 
simpati mayoritas para pemilih. Dia juga mendedikasikan proses kampanye bagi kelompok sasaran 
tertentu. Tentu saja, hal tersebut membutuhkan “modal” yang tidak sedikit.  
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Dalam acara Kick Andy  di stasiun MetroTV yang menayangkan sessi Megawati Berbicara II 
(http://nusantaranews.wordpress.com/2008/12/28/rangkuman-mega-berbicara-ii-di-kick-andy/), 
mantan presiden Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa salah satu sebab kegagalannya 
menjadi presiden untuk kedua kali karena kaum perempuan di Indonesia tidak memilihnya. Illiza 
Sa’aduddin, Wakil Walikota Banda Aceh saat ini, juga pernah mengalami situasi yang sama, bahwa 
tantangan keras dalam pencalonanya sebagai wakil walikota justru muncul dari para pemilih 
perempuan. Hal ini merupakan pembelajaran yang menarik bagi para caleg perempuan bahwa 
perempuan tidak otomatis menentukan pilihan politiknya pada perempuan, sehingga membutuhkan 
pendekatan yang strategis untuk menarik suara mereka.  
 
Walaupun singkat, masa kampanye merupakan ajang pendidikan politik bagi masyarakat. Meskipun, 
ada juga yang justru melihatnya sebagai pembodohan politik. Hal ini tergantung bagaimana kita 
memanfaatkan momen tersebut. Menurut saya, jika para caleg perempuan bisa menyusun agenda 
yang sesuai kebutuhan perempuan, maka momen Pemilu akan bisa menjadi media pendidikan politik 
dan penguatan hak-hak perempuan. 
 
 
Diah Rofika pada tanggapan sebelumnya menyampaikan poin penting, yaitu tentang pentingnya 
membangun agenda bersama di antara para caleg perempuan, baik sebelum atau sesudah Pemilu. 
Salah satu pembelajaran penting, pasca diberlakukannya Undang-undang No.11/2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (UUPA) (http://www.kbri-
canberra.org.au/s_issues/aceh/regulasi/UU%20Aceh.pdf), kita justru menghadapi situasi sulit untuk 
mengadvokasi berbagai qanun, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Padahal 
sebelumnya, memperjuangkan isu perempuan dan gender dirasakan lebih mudah. Ternyata, 
“menjaga” memang lebih susah daripada “melahirkan.” Agenda bersama para caleg harus bisa 
memasukan kebutuhan untuk implementasi UUPA dan qanun yang sensitif terhadap keadilan gender 
tersebut. 
 
Akhirnya, kepada Rinie dan para caleg perempuan lain, saya mengucapkan selamat berkampanye. 
Semoga bisa mendapatkan susuatu yang menjadi tujuan dalam Pemilu yang akan datang dan bisa 
tetap memegang amanah dalam menjalankan tugas. Amien. 
 
 
Fitriwita, Partai Barisan Nasional, Bogor, Jawa Barat. 
 
Saya Fitriwita, calon anggota legislatif perempuan dari Partai Barisan Nasional 
(http://www.partaibarnas.org) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat. 
Saya sangat senang membaca tulisan Nila Wardani dalam diskusi mengenai penguatan hak-hak 
perempuan dalam konteks Pemilu ini. Perkenankan saya untuk turut berbagi pengalaman dan 
informasi dalam forum ini. 
 
Selama kurun waktu sejak dikeluarkannya Daftar Calon Tetap (DCT) (http://www.kpu-
kotabogor.com/dct/6PBN.htm) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), saya sudah mulai melakukan 
berbagai kegiatan sosialisasi, diawali dengan perkenalan diri. Saya melakukan kegiatan sosialisasi visi 
dan misi serta program kerja ke daerah-daerah secara langsung, silaturahim dengan warga dan tokoh 
masyarakat. Hingga sat ini, saya telah mengadakan sosialisasi ke 17 daerah di seputar kota Bogor 
Dapil I (Bogor Tengah dan Timur), dan open house di kediaman saya agar masyarakat lebih 
mengenal saya, keluarga dan tim kerja. Saya juga membentuk tim coordinator wilayah, yang saat ini 
sudah terhimpun sebanyak 26 orang dan tersebar di 18 kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah dan 
Bogor Timur, yang bisa memberi masukan mengenai situasi real di lapangan. Kurang lebih sudah dua 
bulan, saya rutin melakukan sosialisasi, belajar bersama masyarakat memahami demokrasi, 
menghargai perbedaan dan lebih pintar untuk menitipkan amanah kepada calon wakilnya di 
parlemen. Mereka meliputi kelompok ibu rumah tangga, bapak-bapak, golongan tua dan  remaja 
(usia pemilih dan belum memiliki pekerjaan). Di kalangan remaja dan pemuda, saya memfasilitasi 
terbentuknya Himpunan Kelompok Pemuda-pemudi Peduli “Karya Muda” yang memiliki visi dan misi 
membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta menjadi contoh bagi pemuda-pemudi lainnya. Saat 
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ini, dimulai sejak awal Desember 2008, “Karya Muda” tengah menyelenggarakan forum sosialisasi, 
mengajak institusi pemerintah untuk terlibat berbagai kegiatan untuk menguatkan sensitifitas 
terhadap masyarakat. Ini merupakan wujud kegiatan positif para pemuda dan pemudi. Namun 
sungguh disayangkan, inisiatif ini belum mendapat tanggapan serius dari lembaga pemerintah 
tersebut. 
 
Tentu saja pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan mudah. Beberapa kendala yang saya 
alami di lapangan adalah masih adanya diskriminasi gender di mana caleg perempuan hanya 
“dianggap” oleh kalangan perempuan saja, sementara kelompok laki-laki masih sering memandang 
sebelah mata. Para caleg perempuan harus bekerja keras menunjukkan kepada masyarakat bahwa 
mereka juga memiliki kapasitas sebagai seorang caleg. Pola pikir masyarakat awam bahwa "laki-laki 
adalah pemimpin" yang masih berkembang kuat juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Di luar 
kendala tersebut adalah praktek politik uang (money politics) yang mendarah daging di masyarakat 
kita. Ini merupakan salah satu warisan para anggota legislatif dari masa ke masa. Para caleg 
perempuan harus berusaha keras untuk memberantas praktek ini, termasuk melalui momen Pemilu 
dengan memanfaatkannya untuk melakukan pendidikan publik, khususnya di kalangan perempuan. 
 
Saya sendiri menyadari bahwa yang dibutuhkan masyarakat kecil saat ini adalah isi perut, bahan 
pangan alias sembako. Situasi ini justru sering dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif untuk 
mengumpulkan suara melalui cara-cara yang negatif, misalnya "jual beli suara" dengan memberi 
angpau ataupun sembako. Saya merasa, sebagai caleg perempuan sangat penting untuk menjadikan 
momen Pemilu sebagai pendidikan agar masyarakat tidak terjebak dalam permainan seperti ini. 
Tentu, sekali lagi, ini merupakan tantangan yang berat; butuh kerja keras untuk melakukan upaya 
demi membuka cakrawala dan mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara-
cara berpolitik elite kita terdahulu dengan praktek money politics-nya. 
 
Kadang kala, saya mengalami perang batin antara mempertahankan idealisme dan ketidaktegaan 
melihat situasi masyarakat yang masih bergelut dengan problem “isi perut.” Saya ingin mengubah 
pola pikir mereka agar lebih pintar, cerdas, dan kritis dengan tidak tunduk pada tawaran politik uang. 
Dalam hal ini, saya berfikir bahwa salah satu hal prioritas menghadapi Pemilu adalah 
mengkampanyekan kemandirian wirausaha serta memanfaatkan dana dalam masa kampanye untuk 
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana umum masyarakat. 
 
Tidak sedikit saya dihadapkan pada situasi untuk juga melakukan politik uang. Namun sekali lagi, 
saya berusaha keras tidak terjerumus pada hal tersebut karena keinginan kuat untuk memberikan 
penghargaan kepada masyarakat, dimulai dari diri saya sendiri, sebagai entitas yang memiliki nilai-
nilai kemanusiaan. Saya berusaha agar masyarakat tidak dibodohi terus menerus oleh suatu 
kepentingan pribadi atau kelompok dengan kekuatan uang mereka. Saya berpegang pada prinsip 
bahwa sebagai caleg "saya harus memberikan contoh dengan keteguhan hati yang sungguh-sungguh 
sehingga saya dapat dihargai oleh orang lain dengan ketulusan. Saya harus menghargai masyarakat 
terlebih dahulu, baru menuntut untuk dihargai." Di sini, sangat penting bagi kita, khususnya para 
caleg perempuan untuk saling mengingatkan satu sama lain. 
 
Tantangan lain berhubungan dengan kecenderungan untuk memanfaatkan “ajaran atau kegiatan 
keagamaan” sebagai kedok mencari simpatik masyarakat. Saya mengalami hal ini ketika suatu saat 
saya melakukan sosialisasi di satu daerah dan saya mendapat saran untuk melakukan kampanye 
dengan cara menghadiri pengajian-pengajian dan menggunakan berbagai atribut keagamaan agar 
masyarakat simpati. Saat itu dengan tegas saya ucapkan bahwa saya tidak akan menjadikan ajaran 
agama yang saya anut sebagai sarana untuk berkampanye. Saya adalah saya, tidak akan menjadi 
orang lain dengan  menjadikan ajaran agama sebagai kedok untuk menarik simpati masyarakat. Kita 
perlu terbuka pada masyarakat agar mereka bisa tahu diri kita sebenarnya, baik sisi baik ataupun sisi 
buruk. Saya berusaha untuk tidak berpolitik dengan mencampurkan kesucian ajaran agama dengan 
kepentingan tertentu dalam berpolitik. Ajaran agama harus terpisah dengan kepentingan politik. 
 
Selain prinsip di atas, sebagai seorang caleg, saya juga berusaha memegang pandangan bahwa saya 
adalah saya, berusaha berjuang sendiri, tidak mendompleng figur tertentu sebagai bayang-
bayangnya. Saya ingin masyarakat  memilih saya murni karena memang di mata mereka saya dapat 



menjalankan amanah dan kepercayaan. Saya tidak akan menjadikan agama sebagai kedok mencari 
simpatik dan saya tidak akan membodohi masyarakat dengan politik uang. Saya akan berusaha 
memanfaatkan momen Pemilu untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju, lebih pintar 
dan lebih dapat menjaga amanah serta komitmen. Poin dari pikiran ini adalah bahwa untuk 
melakukan perubahan ke arah politik yang lebih bermartabat harus dimulai dari diri kita sendiri. 
Keberanian mengatakan pandangan seperti ini di publik merupakan bagian dari kontrak politik agar 
masyarakat bisa mengontrol tindakan dan sikap saya, baik pada saat berkampanye atau ketika kelak 
terpilih sebagai anggota parlemen. 
 
Demikian informasi dan pengalaman yang bisa saya bagi dalam forum ini. Semoga bermanfaat, 
khususnya bagi teman-teman sesama caleg perempuan, termasuk di Aceh, yang sedang bekerja, 
bukan hanya untuk bisa terpilih sebagai anggota parlemen, tapi yang lebih penting, demi 
terwujudunya budaya politik yang lebih demokratis di negeri kita. 
 
 
Mawardi Ismail, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 
 
Saya telah membaca pertanyaan yang diajukan oleh Rinie. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada isu 
perempuan yang baru. Saya hanya ingin menekankan kembali isu-isu yang strategis dan layak dipilih 
dalam konteks kampanye. Berikut ini pandangan saya terhadap pertanyaan yang disampaikan Rinie. 
  
Dalam menghadapi pemilu, memilih isu adalah hal yang penting. Kekeliruan memilih isu dapat 
berdampak negatif bagi calon anggota legislatif. Isu gender tentu salah satu isu menarik dalam 
konteks Pemilu, karena jumlah pemilih perempuan sangat signifikan. Namun, isu ini juga sensitif 
terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Oleh karenanya, perlu strategi untuk menyampaikan isu 
tersebut, perlu dilakukan secara hati-hati dan arif. 
 
Beberapa isu prioritas yang penting disampaikan dalam masa kampanye, di antaranya: 
 

1. Hak-hak pekerja perempuan, misalnya hak atas cuti, baik cuti haidh maupun cuti hamil yang 
sering diabaikan oleh para majikan mereka.  

2. Kekerasan dalam rumah tangga. Menyampaikan isu ini perlu dilakukan secara hati-hati dan 
taktis agar tidak sampai menimbulkan antipati dari kaum laki-laki. Bagaimanapun, caleg 
perempuan juga memerlukan suara dan dukungan dari laki-laki. 

3. Pemerataan kesempatan kepemimpinan. Saat ini sudah cukup banyak perempuan yang 
berada di lapangan kerja, namun peningkatan jumlah ini belum diikuti oleh peningkatan 
angka perempuan pada jabatan-jabatan penting. Untuk ini, para caleg perempuan harus 
memiliki data tentang keberadaan perempuan baik dalam bidang pemerintahan maupun 
dalam jabatan-jabatan politik lainnya, termasuk juga dalam dunia usaha. Untuk mendukung 
fokus isu ini, adalah strategis apabila bisa ditampilkan contoh-contoh tentang perempuan-
perempuan yang telah berhasil dalam bidangnya masing-masing, terutama yang mudah 
dikenal oleh publik. 

4. Kesempatan memperoleh pendidikan. Isu ini memang klise dan klasik, namun di perdesaan, 
tetap masih sangat masih relevan. Dalam kaitan ini juga perlu disampaikan bahwa saat ini, 
perempuan lulusan dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi semakin meningkat, baik dari 
segi jumlah maupun kualitasnya. Di beberapa perguruan tinggi jumlah mahasiswa 
perempuan yang lulus dengan predikat cum laude bahkan lebih banyak dibandingkan dengan 
mahasiswa laki-laki. Sayangnya, peningkatan jumlah dan kualitas lulusan perempuan ini 
belum berpengaruh terhadap rekruitmen tenaga kerja, baik oleh pemerintah maupun swasta. 

5. Peningkatan kesejahteraan perempuan yang bergerak di sektor riil. Sekarang banyak sekali 
ibu-ibu yang bergerak disektor ini, misalnya pedagang sayur dan makanan kecil yang 
menghadapi masalah kesulitan modal. Banyak di antara mereka yang merasa dibantu oleh 
rentenir karena akses dan prosedurnya yang mudah, walaupun sebenarnya “uluran tangan” 
para rentenir sangat memberatkan mereka. Program pemberdayaan melalui pemberian kredit 
mikro yang mudah diakses oleh kelompok marjinal ini penting untuk terus dilakukan. Program 
ini sudah banyak dilaksanakan, tetapi tingkat kegagalannya masih cukup tinggi. Walaupun 
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cara untuk mendapatkan kredit sudah cukup mudah, namun sering salah sasaran. Dialog 
langsung dengan kelompok sasaran merupakan cara penyampaian program yang efektif. 

 
 
 
Wawan Setiawan, Yayasan Usaha Mulia-Aceh Community Center. 

Beberapa poin masukan dari saya terkait dengan topik pada sesi ini adalah: 

1. Apresiasi saya untuk Rinie dan kaum perempuan umumnya yang tiada surut semangat 
memperjuangkan keberdayaan perempuan dalam berbagai sektor termasuk bidang politik. 
Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil sebagaimana target dan sasaran yang ditetapkan. 

2. Sebelum masuk pada diskusi mengenai isu-isu pendidikan politik yang urgen dan relevan di 
kalangan perempuan saat ini, terutama dalam konteks Aceh, Rinie (bersama komunitasnya) perlu 
menetapkan terlebih dahulu "haluan atau kiblat" perjuangan/pergerakannya. Haluan/kiblat ini 
yang memberikan citra dan karakteristik kuat atas segala proses dan keluaran (output). Rinie 
tidak boleh gamang atau berada dalam area abu-abu; harus pasti dan jelas dalam memantapkan 
langkah dalam mengusung pendidikan politik perempuan. 

3. Dari segi isu, tampaknya di negeri kita ini termasuk Aceh, tidaklah kekurangan stok, karena 
pemberdayaan politik perempuan sudah menjadi agenda banyak pihak dalam beragam ruang dan 
berlangsung sudah cukup lama. Yang paling anyar “Deklarasi Piagam Hak-hak Perempuan Aceh” 
(http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR1-Res2-IndEng.pdf) (PDF, Ukuran: 796kb) dapat 
menjadi referensi. Tidak terkecuali, isu perempuan juga menjadi hangat dalam setiap momen 
Pemilu. Justru yang dikhawatirkan adalah publik akan memandang "basi" bilamana Rinie (dan 
para calon anggota legislatif lainnya) lebih berkutat pada pengusungan isu-isu dalam suasana 
pragamtis seperti sekarang dan beberapa saat ke depan. Yang ditunggu oleh publik adalah 
"bagaimana realisasi dari setiap caleg terhadap isu-isu yang pernah diusungnya dalam masa 
kampanye." Para politisi (perempuan) harus lebih menyodorkan catatan fakta (indikator) 
pencapaian hasil dan bagian mana dari setiap isu yang belum mampu diwujudkan oleh ex-caleg 
sebelum “periode” Rinie. Juga, tanya kepada publik, manfaat seperti apa yang telah dinikmati 
atas pendidikan politik, khususnya sebagai buah dari perjuangan para anggota legislatif dan 
kalangan eksekutif.  

4. Pada akhirnya indikator pencapaian keberdayaan politik perempuan mesti sejalan dan sebangun 
dengan kebutuhan dan kepentingan yang dipersepsikan oleh publik. Alangkah mubazir; sudah 
keluar banyak energi untuk mengusung isu-isu tetapi ternyata tidak bermuara pada indikator 
yang dibutuhkan dan ditunggu oleh publik. 

 
 
 
Ifwardi Paduko, Lembaga Riset dan Advokasi, Medan, Sumatera Utara. 
 
Pertama, saya sangat menghargai perempuan yang berani terjun ke dunia politik, agar kebijakan-
kebijakan ke depan lebih berkeadilan gender. Berdasarkan pengalaman yang sedikit saya miliki, ada 
beberapa hal yang harus dipahami agar partisipasi perempuan dalam ranah politik bisa lebih strategis 
dan efektif untuk tujuan keadilan gender, antara lain: 
 
1. Persoalan politik adalah persoalan “kalah-menang,” apalagi dalam pentas pemilu; pilihannya 

hanya ada dua: terpilih atau tidak. Dalam hal ini, tentunya, agenda untuk memanfaatkan bidang 
politik untuk hak-hak perempuan akan berhasil jika kekuasaan politik itu bisa dimiliki; mereka 
yang memiliki kekuasaan politik bisa berbuat lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki 
kekuasaan politik. 

2. Untuk mencapainya, perlu langkah-langkah dan program kerja yang harus juga ditopang oleh 
sebuah tim yang kuat dan solid dan dana yang mencukupi, termasuk dengan membangun 
jaringan yang kuat, dalam istilah Islam adalah ukhuwah islamiah  atau silaturrahim dengan 
berbagai kelompok. 

mailto:one020410@yahoo.com
http://www.solex-un.net/repository/id/gen/CR1-Res2-IndEng.pdf
mailto:ifwardi_if@gmail.com


3. Berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam mempromosikan berbagai caleg perempuan dan 
insya Allah sebagian besar berhasil, ada rumus yang sangat sederhana yakni 3 M: 
• Modal (sosial, ekonomi, politik). 
• Modul (program kerja, isu, dll). 
• Model (pencitraan calon, apakah sebagai tokoh perempuan Aceh atau yang lainnya). 

4. Menurut saya, jika 3 M ini bisa dijabarkan oleh para calon anggota legislatif perempuan saya 
yakin mereka akan dapat mewujudkan mimpi kaum perempaun Aceh untuk berjuang demi 
keadilan gender lewat politik. Menentukan isu strategis dan membangun jaringan adalah langkah 
penting lebih lanjut. Segala hal yang dilakukan saat ini merupakan investasi masa depan. 

 
 
Sindu Dwi Hartanto, Organisasi Migrasi Internasional, Banda Aceh. 
 
Saya ingin memulai tanggapan terhadap diskusi mengenai penguatan hak-hak perempuan dalam 
konteks Pemilu dengan sebuah ulasan sejarah yang menggambarkan perjuangan dan keberadaan 
perempuan dalam bidang politik di Aceh.  

Banyak sumber menyebutkan bahwa partisipasi dan kemandirian perempuan Aceh di bidang politik, 
pemerintahan dan agama sudah melegenda hingga ke seluruh Asia. Munculnya Sultanah Syafiatudin 
(1641-1675) sebagai pemimpin Negara Aceh Darussalam merupakan salah satu bukti yang 
membanggakan tentang prestasi perempuan Aceh, meskipun pada masa kepemimpinannya, banyak 
juga tantangan dari kelompok yang menolak kepemimpinan perempuan. 

Sumbangan Sultanah Safiatudin membawa kemasyhuran pada pemerintahan Negara Aceh 
Darussalam hingga ia bisa memimpin kurang lebih 35 tahun. Dalam bidang keilmuan Islam, Sultanah 
Safiatudin memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menikmati 
pendidikan, khususnya pendidikan tentang keislaman dan hukum Islam. Di bidang ekonomi, Sultanah 
Safiatudin juga memberikan sumbangan yang sangat sedikit untuk kemakmuran Negara Aceh 
Darussalam. Bahkan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda masa 
itu, juga tunduk dengan memberikan pajak dan mengikuti hukum perdagangan di Negara Aceh 
Darusalam. Di bidang pemerintahan, dibentuk hukum-hukum (Qonun) yang mempunyai keberpihakan 
kepada perempuan, termasuk melindungi perempuan dalam rumah tangga.    

Ulama besar yang mendukung munculnya kepempimpinan perempuan pada saat itu adalah Nuruddin 
ar-Raniri dan Abdul Rauf as-Singkili. Dukungan ar-Raniri terhadap kepemimpinan Sultanah Safiatudin 
bisa dilihat dari sebuah kitab yang ditulisnya, Bustan as-Salathin. Ar-Raniri merupakan salah satu 
ulama yang produktif; kurang lebih 29 karya ditulisnya. As-Singkili terdapat menulis karya besar, 
Mir’ah At-Thullab untuk memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Sultanah Safiatudin, berisi 
kalimat-kalimat penghormatan dan doa untuk kemasyhuran kepemimpinan Sultanah. 

Beberapa Sultanah yang pernah memimpin Aceh secara berturut turut dalam kurun waktu kurang 
lebih 59 tahun adalah Sulthanah Safiatuddin (1641-1676); Sulthanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah 
(1676-1678);  Sulthanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688) dan yang terakhir adalah Slthanah 
Kamalat Syah (1688-1699).  

Berdasarkan pandangan di atas, kita dapat melihat betapa luasnya peluang perempuan untuk 
berprestasi di tingkat publik. Namun, dalam kontek sejarah, memang sebagian besar kelompok 
perempuan yang berperan di sektor publik untuk menjadi pemimpin berasal dari kelompok elit, atau 
golongan yang memang memiliki kekuatan baik secara politik maupun sumber daya ekonomi.  

Saya mempunyai pandangan bahwa prioritas pembangunan perempuan di Aceh adalah melakukan 
penguatan kelompok perempuan yang berasal dari bawah – perempuan miskin. Perempuan miskin di 
Aceh masih dalam kuantitas yang belum terhitung; akan sulit melakukan pemberdayaan jika kita 
tidak mempunyai data tentang gambaran keterbelalakangan mereka. Menurut saya, pemberdayaan 
perempuan marjinal  harus dilakukan melalui tahapan yang jelas. Sasarannya jelas, yaitu perempuan 
miskin di kota dan desa. Penguatan mereka dalam sektor riil ekonomi sangat membantu menguatkan 
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posisi tawar perempuan dalam memenuhi haknya sebagai warga negara yang sederajat dengan laki-
laki. Hal ini juga diatur dalam agama bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat di mata Allah, 
kecuali kadar ketaqwaannya, seperti disebutkan dalam QS. al-Hujurat (49): 13. 

Kajian sejarah dapat dipergunakan untuk mengingatkan kembali bahwa perempuan di Aceh adalah 
pejuang yang akan selalu dikenang dan menjadi panutan perempuan-perempuan di masa yang akan 
datang.  

Sebagai informasi tambahan, berikut dua buku yang bisa menjadi sumber bacaan mengenai sejarah 
perempuan Aceh yang berkaitan dengan bidang politik. 

1. Intan Quratul’aini, dkk. 2007. Dinamika Peran Perempuan dalam Lintasan Sejarah, Cetakan 
Pertama, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD – Nias.  

2. Muhamad Said. 1981. Aceh Sepanjang Abad, Jilid Pertama, Medan: Penerbit Waspada. 
 
 
Shamila Daluwatte, UNIFEM, Banda Aceh.  
 
Nama saya Shamila Daluwatte, Gender Specialist di Unifem Banda Aceh. Saya ingin turut memberi 
masukan terhadap diskusi mengenai penguatan hak-hak perempuan dalam Pemilu dengan 
menggunakan pengalaman saya bekerja bersama para calon anggota parlemen di kawasan Asia. 
Berikut beberapa pemikiran saya mengenai strategi kampanye caleg perempuan: 
 
• Selalu ingat bahwa setiap suara adalah berharga – kenali Daerah Pemilihan (Dapil) Anda. 

Jadikan semua unsur sebagai target: tua, muda, penyandang cacat, nikah, singel, kaya, miskin, 
sektor publik dan privat, kelompok agama, kalangan marjinal, seperti para transeksual yang 
sering mengalami diskriminasi. 

• Kenali para pemilih Anda dan isu seputar mereka – pahami situasi sosial-politik-ekonomi 
yang dihadapi para pemilih, khususnya dari Dapil Anda. 

• Lebih cepat lebih baik – mulailah kampanye secepatnya. Jika Anda memulai kampanye lebih 
dini, Anda akan dapat kesempatan lebih baik menuju sukses. “Burung yang bangun lebih pagi 
akan mendapat mangsa lebih banyak.” 

• Jadikan para pemilih pemula sebagai target. Para pemilih pemula biasanya masih memiliki 
pandangan politik yang jernih. Mereka masih membuka diri untuk memilih partai baru, calon 
wakil mereka yang baru; jadikanlah mereka sasaran kampanye, menyatulah dengan kegiatan-
kegiatan kelompok muda, terutama di tingkat gampong (kampong). 

• Kampanye dari pintu ke pintu – jika Anda bisa mendatangi para pemilih dari pintu ke pintu, 
akan lebih mudah bagi Anda untuk mengenal dan dikenal. Ini merupakan cara murah nan efektif 
untuk berkampanye. Jika Anda berkunjung ke sebuah rumah, catat berapa banyak anggota 
keluarga; Anda juga menjadi paham secara lebih detail anggota keluarga yang punya hak pilih 
serta masalah yang mereka alami. Seorang caleg perempuan harus memaksimalkan kunjungan 
dari pintu ke pintu ini, berbicara lebih intensif dan akrab dengan anggota keluarga. Inilah cara 
kampanye yang lebih murah dibanding dengan memasang iklan di media massa. 

• Datanglah lebih aktif ke pertemuan-pertemuan kemasyarakatan – Anda akan bertemu 
orang-orang baru demi memperkuat jaringan sosial-politik Anda. Sangatlah penting bagi seorang 
caleg perempuan untuk menguatkan jaringan dengan para pemilihnya, terutama untuk mengatasi 
hambatan pendanaan yang pasti sangat dibutuhkan dalam kampanye. 

• Tingkatkan kualitas diri Anda sendiri – kemampuan public speaking, kemampuan 
bernegosiasi dan kemampuan tawar-menawar adalah beberapa kapasitas yang sangat penting 
untuk terus ditingkatkan sebagai seorang politisi. 

• Kenali kolega dan teman dekat Anda – teman dan kolega dekat Anda merupakan bagian 
penting bagi kampanye Anda, mintalah mereka dukungan dan bantuan mereka untuk ikut 
berkampanye bagi Anda. Jangan lupa, masukkan pula suami dan anggota keluarga lain dalam 
lingkaran ini. 

• Tonjolkan simbol partai Anda, nama Anda sendiri serta nomor urut Anda di papan 
reklame atau iklan di media massa kampanye Anda. Buatlah iklan kampanye Anda seinovatif 
mungkin. Jika Anda memberikan selebaran ke para pemilih, cantumkan berbagi informasi yang 
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berguna, bukan hanya dalam konteks kampanye, tetapi bagi kebutuhan informasi yang lain. 
Misalnya, satu sisi selebaran tersebut memuat informasi tentang nomer telpon pemadam 
kebakaran, polisi, rumah sakit, dll. Anda juga bisa memasukkan informasi mengani kesehatan ibu 
dan anak, jadual imunisasi dan vaksinasi bagi setiap penyakit, seperti polio, tetanus, difteria, dll. 

• Buatlah slogan yang menarik untuk kampanye Anda – Anda bisa menciptakan slogan yang 
menekankan pentingnya perempuan memilih perempuan, misalnya “Memilih Perempuan = 
Memilih bagi Bangsa.” Jika Anda bisa menekankan poin pentingnya para pemilih perempuan 
untuk memilih kandidat perempuan, akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan perhatian 
dari mereka. 

• Jaga hubungan yang solid dan harmonis dengan caleg perempuan yang lain dari 
partai Anda dan partai lainnya – Anda bisa mengkampanyekan agenda hak-hak perempuan 
bersama mereka. 

• Jadikan media sebagai salah satu sasaran – konsolidasi dan koordinasi dengan caleg 
perempuan lainnya untuk membuat konferensi pers dan aktif menginformasikan kepada media 
massa mengenai agenda Anda sebagai caleg perempuan dan program kerja jika Anda terpilih. 
Bersama caleg perempuan lainnya, mengundang kalangan media pada sebuah pertemuan 
informal dan makan malam dan berbicara secara santai dengan mereka. 

• Percaya diri – tak satupun politisi dianggap telat ketika memulai karir politiknya. Percaya diri 
akan membawa Anda pada jalan politik yang panjang. Tunjukkan pada yang lain bahwa Anda 
memiliki kepercayaan diri untuk terjun di dunia politik! 

• Jadilah orator ulung! Terus berlatih berpidato sebelum Anda mulai berceramah atau berorasi di 
depan umum. 

• Anda harus belajar terlebih dahulu tentang politik – sangat penting bagi seorang caleg 
perempuan untuk mengetahui terlebih dahulu secara mendalam berbagai konsep sebelum 
“mengajarkan dan mengkampanyekannya” kepada orang lain, misalnya tentang hak pilih, 
demokrasi, pemilu, pemerintahan yang bersih, prinsip-prinsip keterwakilan dan proporsional serta 
perlindungan bagi kelompok marjinal. 

• Buat acara serta ikuti berbagai kegiatan dalam rangka Hari Perempuan Internasional 
yang jatuh pada 8 Maret 2009. Ajak serta para caleg perempuan lain dan sampaikan rencana 
program di acara tersebut jika kelak Anda terpilih sebagai anggota parlemen. 

• Bangun kemitraan yang kokoh dengan organisasi perempuan di Aceh dan mintalah 
dukungan mereka bagi pencalonan Anda. 

 
 
Suraiya Kamaruzzaman, Flower dan Aktifis Perempuan dan Perdamaian, Banda Aceh.  
 
Nama saya Suraiya Kamaruzzaman, seorang aktifis perempuan dan perdamaian (http://www.c-
r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/women.php) berdomisili di Banda Aceh. Saya ingin berbagi 
pengalaman ketika tanggal 6 sampai 9 Januari 2009 mendapat kesempatan memfasilitasi “Training 
Pendidikan Politik bagi Pemilih Perempuan Akar Rumput” yang merupakan program Balai Syura 
Ureung Inong Aceh dan Paska Pidie. Semoga pengalaman ini dapat menjadi masukan bagi Rinie dan 
calon anggota legislatif (caleg) perempuan dalam merancang isu strategis dan melakukan kampanye 
menghadapi Pemilu yang akan datang. 
 
Beberapa alasan mengapa perempuan penting memilih caleg perempuan adalah: 

• Caleg perempuan mempunyai kualitas sebagai seorang anggota legislatif. 
• Bagi perempuan pemilih lebih mudah menyampaikan persoalannya kepada anggota 

legislatif perempuan. 
• Caleg perempuan dianggap lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi 

perempuan dengan pengalaman personalnya sebagai perempuan. 
• Anggota legislatif saat ini dan periode sebelumnya (mayoritas anggota legislatif laki-laki) 

dianggap telah gagal dalam membawa aspirasi masyarakat sehingga perlu perubahan 
dengan memilih caleg perempuan berkualitas. 

 
Caleg perempuan dianggap berkualitas oleh peserta (50 perempuan dari berbagai desa di Pidie) jika: 

• Bertaqwa dan beriman yang dinilai dari kejujuran dan bersikap adil. 

mailto:sk1708@gmail.com
http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/women.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/women.php


• Tidak punya pengalaman yang berkaitan dengan persoalan pidana dan moral termasuk 
korupsi. 

• Punya pengalaman terlibat dalam aktifitas sosial, punya perhatian terhadap masalah-
masalah sosial di komunitas atau wilayahnya. 

• Mengusung isu-isu penting perempuan. 
 
Isu-isu yang dianggap penting oleh peserta: 

• Kekerasan terhadap perempuan. 
• Pemberdayaan perempuan (dalam diskusi kelompok isu ini dibagi menjadi pemberdayaan 

ekonomi dan pendidikan). 
• Anti korupsi. 
• Kesehatan (kesehatan reproduksi, HIV/Aids) 
• Hukum yang responsif perempuan. 
• Perdamaian. 

 
Isu-isu di atas dirumuskan dalam sebuah diskusi kelompok untuk membuat indikator dari masing-
masing isu. 
 
Demikian beberapa informasi yang masih saya ingat dari training di Pidie tersebut. Selamat berjuang 
buat Rinie dan para caleg perempuan lain. 
 
 

Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan tanggapan terhadap 
pertanyaan ini! 

  
Jika anda mempunyai informasi lebih lanjut yang ingin anda bagi mengenai topik ini, silahkan 
kirimkan ke Solution Exchange untuk Komunitas Praktisi Gender  se-gen-id@solex-un.net dengan 
subyek “Re: [se-gen-id] Pertanyaan: Agenda Prioritas Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks 
Pemilu-Saran. Tambahan balasan.” 
  
Ketentuan: Dalam mempublikasikan pesan atau menggabungkan pesan-pesan ini kedalam 
tanggapan yang disatukan, Solution Exchange tidak bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian 
pesan. Harap disadari bahwa anggota yang ingin menggunakan atau mengirimkan informasi yang 
terkandung dalam pesan-pesan ini mengandalkan penilaian mereka sendiri. 
 

 

Hak cipta di bawah Creative Commons License “Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 2.5”. Mereka yang ingin menggunakan kembali bahan ini harus 
mengutip seperti sumber yang mereka dapatkan dari Solution Exchange dan 
bahan yang direkomendasikan, jika relevan, dan harus mempunyai keterkaitan 
pekerjaan dengan Komunitas Solution Exchange. 
 

 

Solution Exchange adalah prakarsa bersama PEMDA NAD, BRR dan PBB untuk 
para praktisi pembangunan diseluruh daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih 
lanjut silahkan kunjungi www.solutionexchange.or.id  
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