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Buku ini bisa berada di genggaman Anda saat ini berkat kerja sama dan 
dukungan sejumlah pihak terutama para penutur kisah yang mewakili 
pengalaman pribadi dan organisasinya. Mereka dengan sabar dan 
bersemangat menjawab pertanyaan demi pertanyaan dalam proses 
wawancara. Tak lupa, mereka juga bersedia menerima serta menjawab 
pertanyaan melalui panggilan telepon dan/ atau pesan teks untuk 
berbagai macam klarifikasi yang boleh jadi cukup merepotkan.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pula kepada 
rekan-rekan di Rutgers WPF Indonesia yang dengan setia memfasilitasi 
proses penulisan mulai dari perencanaan, konfirmasi kesediaan dan jadwal 
penutur kisah, akomodasi wawancara, hingga pemutakhiran proses. Ini juga 
termasuk diskusi-diskusi mengenai perkembangan proses yang sangat 
berpengaruh terhadap sejumlah penyesuaian dalam penulisan.

Proses penulisan bahan belajar ini banyak mendapat masukan berharga 
dari sejumlah pihak di Rutgers WPF Indonesia, yakni Ibu Amala Rahmah, 
Perwakilan Negara, Ibu Nancy “Ecik” Sunarno, Manajer Proyek Generation 
Gender, dan Bapak Rey Dwi Pangestu, Manajer Proyek Power to Youth.

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Patri Handoyo
Konsultan Penulisan
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Dian Novita, 
Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH Asosiasi 
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);

Erna Wahyuningsih,
Koordinator Distrik Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgers) 
Nusa Tenggara Barat;

Farha Ciciek,
Direktur Yayasan Tanoker Ledokombo;

Hastin Atas Asih,
Manajer Proyek Rutgers Indonesia;

Mike Verawati Tangka,
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia untuk 
Keadilan dan Demokrasi (KPI);

Daftar Penutur Kisah
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Revian Putra Jaya Pratama,
Kepala Bidang Pelibatan Komunitas Yayasan 2030 Prapta 
Nusa (2030 Youth Force Indonesia [YFI]);

Rina Nurhayati,
Fasilitator Lapangan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak 
(Semak);

Rizky Ashar Murdiono,
Kepala Bidang Kemitraan 2030 YFI;

Suci Apriani,
Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa Kediri, Kecamatan 
Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Raden Mohammad Rais, 
Wali Paer Bat Majelis Adat Sasak, Kabupaten Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat;
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Zurhan Afriadi,
Petugas Lapangan Rutgers Nusa Tenggara Barat.

Tirza Listiarani,
Koordinator 2030 YFI;

Tatang Rakhman,
Manajer Program Yayasan Semak;
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Daftar Istilah dan Singkatan

Baleg:

BKKBN: 
BPS:
HKSR:
Komnas 
Perempuan:

KB:
KBGS:
KDRT:
KUHP:
Merariq:
Ormas:
Ornop:

Prolegnas:

PATBM:

PKK:

RUU:
RUU PKS:

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI. Tugasnya 
yang pertama, menyusun rancangan program legislasi 
nasional berisi daftar RUU beserta alasannya untuk lima 
tahun dan prioritas tahunan di DPR RI;
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
Badan Pusat Statistik;
Hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi;

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. 
Lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi 
manusia perempuan Indonesia;
Keluarga Berencana;
Kekerasan berbasis gender dan seksual;
Kekerasan dalam rumah tangga;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Prosesi pernikahan adat Suku Sasak;
Organisasi massa atau kemasyarakatan;
Organisasi nonpemerintah. Sering pula disebut LSM 
(lembaga swadaya masyarakat) atau kelompok 
masyarakat sipil;
Program legislasi nasional. Instrumen di DPR RI dalam 
perencanaan program pembentukan undang-undang;
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Sebuah 
gerakan dari jaringan atau kelompok warga setempat 
yang bekerja untuk tujuan perlindungan anak;
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sebuah 
organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita 
untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia 
berdiri pada 1967;
Rancangan undang-undang;
Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan 
seksual;
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Stunting:

SDGs:
SDKI:
TKW:
Visum et repertum:

Visum et repertum 
psikiatrikum:

Kontet. Kondisi yang ditandai ketika panjang atau 
tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan 
umurnya akibat masalah gizi kronis; 
Sustainable Development Goals;
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.
Tenaga kerja wanita. Identik bekerja di luar negeri; 
Surat keterangan dokter (di bawah sumpah) 
tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh 
manusia yang masih hidup ataupun sudah 
meninggal;
Surat keterangan dokter spesialis jiwa tentang hasil 
pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang.
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Pengantar Rutgers WPF Indonesia 

Berkomitmen menjadi pegiat advokasi bukanlah hal yang selalu mulus 
dijalani. Ini termasuk bagi mereka yang berjuang untuk menghapus 
kekerasan berbasis gender dan pemenuhan hak-hak kesehatan seksual 
dan reproduksi. Memengaruhi serta mengubah kebijakan publik kerap 
menemui jalan panjang, terjal, berliku, berputar, maju-mundur yang 
menguras emosi, tenaga, juga pikiran. Meski demikian, ini bukan upaya 
tanpa harapan. 

Sejumlah pegiat pernah berada di jalan tersebut, meraih beraneka 
keberhasilan juga kegagalan yang masih bisa tertanggungkan sehingga 
mereka tidak terdepak dari jalan advokasi. Di antara mereka, sampai 
sekarang masih berada di jalan tersebut untuk mencapai cita-cita 
perubahan.

Relativitas durasi advokasi membutuhkan tenaga-tenaga baru, muda, tapi 
tentu saja belum matang. Anak-anak muda ini butuh bahan belajar selain 
jam terbang dalam advokasi. Bahan-bahan belajar tersebut bisa didapat 
dari mereka yang sudah terlebih dulu berada dalam proses dengan 
berbagai pengetahuan, strategi, dan pengalamannya.

Buku ini merupakan media belajar bagi pegiat-pegiat muda yang 
masih penuh dengan semangat, ambisi, serta idealisme. Disarikan dari 
pengalaman advokasi untuk pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan 
reproduksi serta penghapusan kekerasan berbasis gender di Indonesia, 
buku ini berisi bahan belajar advokasi secara umum yang diharapkan bisa 
memenuhi dahaga pengetahuan pegiat-pegiat advokasi kiwari.

Kami optimis bila estafet pengetahuan, strategi, taktik, dan prinsip advokasi 
dilakukan dari pegiat yang kaya akan pengalaman kepada para pegiat 
muda yang baru memulai proses, jalan panjang dan berliku dalam 
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mengubah dan memengaruhi kebijakan publik dapat ditempuh. Cita-cita 
advokasi pun niscaya bisa diraih.

Akhirulkalam, saya berterima kasih kepada para pegiat advokasi yang telah 
menuturkan pengetahuan dan pengalamannya dalam proses penulisan 
buku ini serta mendorong para pegiat muda untuk terus belajar dan 
menapaki proses advokasi. Kisah-kisah pengalaman yang tertuang dalam 
buku ini semoga dapat menjadi pemandu dalam menapaki proses tersebut, 
khususnya dalam pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi 
juga penghapusan kekerasan berbasis gender di Indonesia.      

Amala Rahmah
Country Representative
Rutgers WPF Indonesia
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Prolog

Gerakan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) mulai 
berkembang sejak pelaksanaan International Conference on Population 
and Development di Kairo, Mesir pada September 1994. Sebelumnya, 
program-program pemerintah untuk keluarga berencana atau KB 
tujuannya berpusat pada pengendalian populasi untuk pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi (Visaria, et al., 1999).

Perkembangan tersebut menyangkut upaya-upaya menyelaraskan 
kesehatan seksual dan reproduksi dengan penunaian hak-hak asasi 
manusia di seluruh jagat alih-alih berkutat pada perspektif pengendalian 
penduduk untuk sektor ekonomi semata.

Salah satu contoh penyelarasan tersebut bisa dilihat dari Deklarasi IPPF 
(Federasi Keluarga Berencana Internasional) pada akhir dekade 2000 -an 
yang menjamin bahwa hak-hak seksual merupakan hak asasi manusia 
atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri 
setiap orang.

Di sisi lain, kekerasan berbasis gender semakin diakui sebagai masalah 
serius di tingkat internasional selama beberapa dekade terakhir, tidak an 
sich hanya bagi perempuan tetapi juga untuk pencapaian kesetaraan, 
pembangunan, dan perdamaian. Isu ini menjadi bahan pemikiran 
feminis selama Dekade Perempuan PBB: Kesetaraan, Pembangunan, dan 
Perdamaian sepanjang 1976 - 1985 (Rico, 1997).

Kedua isu di atas makin mendapat perhatian selain karena baik secara 
global memang menjadi rencana aksi, misalnya dalam Sustainable 
Development Goals untuk Kesetaraan Gender, maupun meningkatnya 
kesadaran warga dunia. Contoh kesadaran ini di dalam negeri adalah 
diusulkannya UU penghapusan kekerasan seksual ke DPR RI sekitar medio    
2010  an. Namun terlebih, kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) 
nyata terjadi di republik ini dengan taraf yang menyedihkan bahkan 
memuakkan. 

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) mencatat selama 2001-2012, sedikitnya 35 perempuan 
menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. 

-
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Banyak pihak meyakini, kekerasan berbasis gender dapat diredam dengan 
pemenuhan HKSR sejak usia dini. Itu karena salah satu hak yang melekat 
di dalamnya adalah untuk mendapat pendidikan kesehatan seksual dan 
reproduksi yang berisi nilai-nilai kesetaraan, saling menghargai, dan tanpa 
kekerasan atau paksaan dalam hubungan antarjenis kelamin.

Advokasi untuk pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS sesungguhnya 
sudah lama berlangsung di Indonesia. Cerita-cerita pengalamannya 
merupakan bahan belajar berharga bagi pegiat-pegiat advokasi untuk 
berbagai isu termasuk penegakan hak asasi manusia, demokrasi, 
kesetaraan dan keadilan, serta keberagaman di masa mendatang. 

Pengalaman-pengalaman mereka bisa sangat teknis juga praktis. Bahkan 
saking dianggap terlalu teknis, banyak kisah yang telah mereka alami luput 
dari berbagai dokumentasi baik dalam kertas-kertas kebijakan maupun 
laporan-laporan tahunan yang memang ditujukan untuk proses advokasi 
maupun keperluan administrasi para pegiat secara kelembagaan. 

Pengalaman advokasi yang mengisahkan berbagai hal praktis-tapi-
tidak-terlalu-teknis inilah yang berusaha saya lekatkan dengan konteks 
persoalan akibat pengabaian negara terhadap pemenuhan hak-hak atas 
kesehatan seksual dan reproduksi warga dan korban kekerasan seksual di 
negara ini. Kisarannya mulai dari sikap masyarakat, respons penutur kisah, 
hingga seperti apa persoalannya sekarang.

Selain sikap masyarakat, layanan umum dan naskah kebijakan – sebagai 
bagian integral sasaran advokasi, pengalaman penutur kisah juga 
menjadi subjek eksplorasi untuk dikisahkan. Tentu saja, bagaimana para 
penutur kisah merespons persoalan-persoalan pemenuhan HKSR dan 
penghapusan KBGS di Indonesia dari awal hingga saat ini menarik serta 
bermanfaat sebagai bahan belajar. 

Kisah yang diutarakan penutur pun tidak terbatas pada pengalaman 
advokasi untuk isu pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS. 

Dalam bunga rampai pengalaman tiap penutur kisah di bagian 
selanjutnya, terdapat sejumlah subjek di luar kedua isu tersebut yang 
esensial dan tak kalah bobot muatan pembelajarannya bagi para pegiat 
advokasi di masa mendatang.  

Tentu saja di akhir, saya menyertakan dimensi-dimensi pembelajaran 
yang disarikan dari bunga rampai cerita pengalaman tiap penutur kisah, 
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organisasi, serta jaringan kerjanya. Hal ini ditujukan sebagai pegangan 
umum bagi para pegiat advokasi berupa ringkasan catatan beserta kiat-
kiat yang disampaikan penutur kisah sepanjang proses penulisan.

Meski kebanyakan berasal dari pengalaman advokasi untuk penghapusan 
kekerasan gender dan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, 
tulisan ini berisi pembelajaran umum tentang advokasi. Maka kami 
menjuduli buku ini, Belajar Advokasi. 
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Sikap
Masyarakat
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Cukup disayangkan, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap 
subjek perbincangan mengenai seksualitas sebagai sesuatu yang tabu. 
Subjek ini melulu berkonotasi zina, padahal cakupan seksualitas itu luas. 

Malu bertanya ke orang tua atau guru, anak dan remaja yang penasaran 
akan seksualitas akhirnya mencari dari tempat yang tidak semestinya. 
Pornografi misalnya, yang mudah diakses melalui internet, atau teman 
sebaya yang pengetahuannya juga terbatas.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kemitraan 2030 YFI, Rizky Ashar 
Murdiono. Ia menambahkan pendapatnya, beberapa orang di Indonesia itu 
konservatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas.

Bila salah satu anggota keluarga mengalami kehamilan yang tidak 
diinginkan, barulah keluarga panik. Kebanyakan, alih-alih melindungi anak 
perempuannya yang hamil, keluarga malah menikahkan mereka yang 
usianya masih sangat muda. 

Seluruh penutur kisah mengamini, mayoritas pendidikan kesehatan seksual 
dan reproduksi di sekolah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Bahkan 
bila mengesampingkan pelajaran Biologi, boleh dikatakan tidak ada sama 
sekali.

Keluarga yang sudah mafhum tentang HKSR sekalipun tidak membahas 
subjek ini bersama anak-anaknya. Sekolah juga seperti itu. Mereka merasa 
itu bukan materi pendidikan yang penting untuk diulas apalagi diajarkan 
karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan pribadi yang 
dianut.

Dalam pendidikan HKSR, yang dibicarakan bukan hanya tubuh tapi 
terutama tentang hak dalam mendapatkan layanan dan informasi tentang 
kesehatan reproduksi.

Manajer Proyek Rutgers WPF Indonesia (Rutgers), Hastin Atas Asih 
mencontohkan, hak yang dibicarakan adalah tentang mendapat 
kontrasepsi atau memilih kapan dan dengan siapa seorang anak akan 
menikah. “Ini kan banyak dibenturkan dengan nilai-nilai,” tuturnya.

Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi 

Sikap Masyarakat
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Baik secara organisasi maupun individu, banyak sekolah yang tidak 
siap membahas HKSR. Akhirnya siswa mendapat informasi yang tidak 
menyeluruh, bahkan hanya secuil. Informasi yang secuil tadi hilang saat 
pulang ke rumah, tempat anggota keluarga menganut nilai-nilai yang 
menganggap pembahasan seksualitas dan reproduksi itu tabu.

Ada satu kisah ironis dari pengalaman kerja Hastin di sebuah komunitas. Di 
komunitas itu pemahaman HKSR sudah terbangun termasuk di kalangan 
pemuka agamanya. Singkat cerita, komunitas tersebut sudah sepakat tidak 
boleh ada perkawinan anak di sana. Tapi saat ada anak dari keluarga yang 
sudah paham HKSR hamil, ia diizinkan menikah.

Padahal dengan pemahaman yang sudah terbangun di keluarga dan 
komunitas, anak tadi bisa ditanya untuk berbagai tawaran pilihan bukan 
lantas terpaksa diizinkan kawin muda.   

Di daerah yang sudah terdidik, sudah kuat, sudah ada surat edaran di desa 
pun, pernikahan anak masih bisa berlangsung. Maka pemenuhan hak 
kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia masih perlu perjuangan 
panjang.



Belajar Advokasi22

Praktik KBGS sudah dimulai sejak anak perempuan lahir di berbagai 
daerah dengan menyunat klitorisnya. Kalau tidak dikhitan, nanti akan jadi 
perempuan “nakal”. 

“Bayangkan, baru lahir saja perempuan sudah dicap bakalan nakal!” 
ungkap Hastin dongkol.

Secara umum, masih banyak perempuan di Indonesia tidak tahu berbagai 
tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Setidaknya ini 
menurut penuturan Tirza Listiarani, Koordinator 2030 YFI. Pemilik nama 
panggilan Sasa ini menambahkan, kalaupun tahu, mereka masih 
kesulitan menyuarakannya. Yang akrab dengan media sosial, mereka 
memanfaatkannya untuk memberi tahu publik akan adanya predator 
seksual di luar sana.

Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual
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Sasa lantas mengisahkan salah satu kasus pelecehan seksual yang 
dilakukan oleh seorang guru di Garut, Jawa Barat. Cerita ini didapatnya 
saat berbincang dengan pemuda setempat saat mengunjungi salah satu 
wilayah kerja Yayasan Semak untuk sebuah program perlindungan bagi 
anak-anak yang dilacurkan.

Setelah mengalami pelecehan, anak itu benar-benar trauma sampai 
tidak mau masuk sekolah. Dia tidak tahu harus mengadu ke siapa. Ia takut 
dicerca kalau mengadu ke orang tuanya. Teman-temannya juga tidak tahu 
harus berbuat apa. 

“Karena teman-temannya juga takut kalau cerita ke guru, akan terjadi 
sesuatu,” beber Sasa.

Hal tersebut dikonfirmasi Rina Nurhayati, Pendamping Lapangan Yayasan 
Semak. Remaja di desa lebih tertutup akan masalah seksualitas yang 
mereka hadapi, terlebih bila menjadi korban kekerasan atau pelecehan 
seksual. 

Selain pelecehan dan pemerkosaan, pernikahan anak juga merupakan 
bentuk kekerasan berbasis gender. “Karena (ada yang) bentuknya 
pemaksaan, kan,” timpal Kepala Bidang Keterlibatan Komunitas 2030 YFI, 
Revian Putra Jaya Pratama. 

Revian lantas mengutip data UNICEF 2018, bahwa 1 dari 9 anak perempuan 
di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Kemiskinan menjadi 
penyumbang terbesar terjadinya perkawinan anak ini. Faktor lainnya 
adalah tingkat pendidikan dan bertempat tinggal di desa.

Selain tingkat pendidikan, tinggal di desa, serta kemiskinan, perkawinan 
anak juga ada yang turut dipengaruhi faktor adat. Hastin menyebut 
sebuah adat di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sangat kuat dianut 
untuk menikahkan muda-mudi yang ketahuan berada di luar rumah 
selepas senja. Sanksi sosial berlaku tanpa ampun bagi pasangan itu dan 
keluarganya bila pernikahan dibatalkan.

Memperjelas pernyataan Hastin tadi, seorang pemuka dan tokoh adat Suku 
Sasak Lombok, Mamiq alias Raden Mohammad Rais menyebut, prosesi 
pernikahan adat Sasak sebenarnya justru melindungi hak-hak perempuan. 

Menurutnya, maraknya perkawinan anak di Lombok disebabkan oleh 
orang-orang yang tidak tahu adat. Kepala-kepala dusun yang salah satu 
kewenangannya menjadi hakim nikah, bersedia memalsukan dokumen 
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usia calon pengantin. Dari tiap praktik pemalsuan, mereka memperoleh 
gratifikasi. Inilah yang merusak pandangan tentang adat pernikahan Suku 
Sasak di Lombok.

Muda-mudi yang berada di luar rumah selepas senja itu boleh jadi 
memang sedang melakukan penculikan sebagai cara meminang calon 
pengantin wanita sesuai tata cara adat Suku Sasak. Pakem-pakemnya 
sangat ketat hingga jajaran pemerintah di Pulau Lombok pun banyak yang 
tidak memahaminya.  

“Amat disayangkan memang, perkawinan anak di Lombok kerap 
mengatasnamakan adat istiadat Suku Sasak,” keluh Mamiq.

Perkawinan anak juga banyak dipengaruhi nilai agama untuk menghindari 
zina. Kampanye di media sosial agar muda-mudi Indonesia langsung nikah 
tanpa pacaran atas nama perintah Tuhan turut memperparah keadaan ini 
di kalangan anak muda yang melek internet.  

Tentu saja peluang bagi anak-anak ini untuk mendapat kesempatan atas 
kehidupan, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan yang lebih baik 
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kandas. Belum lagi perkawinan anak potensial menyebabkan kematian ibu 
dan bayi juga gizi buruk bagi anak. 

Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK, Dian Novita menilai, 
kekerasan berbasis gender diperparah oleh kesadaran masyarakat yang 
rendah terhadap hak-hak korban.

Perempuan yang akrab dipanggil Dinov ini menambahkan, bahkan 
masyarakat cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual 
yang dialami. Mereka menanyakan status korban, apakah lajang, remaja 
atau dewasa, mengenakan pakaian seperti apa, atau di mana dan kapan 
kejadiannya. Sialnya, sikap seperti itu juga ditunjukkan oleh aparat.

Meski demikian, Dinov yakin terjadi peningkatan kesadaran korban untuk 
melapor saat mengalami kekerasan berbasis gender. Apalagi untuk kasus-
kasus dalam rumah tangga. Menurutnya, UU Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disahkan 2004 memperluas peluang 
bagi korban untuk tahu apa yang harus dilakukan saat mengalami 
kekerasan berbasis gender.

Peningkatan kesadaran komunitas untuk melaporkan perkawinan anak 
yang dianggap sebagai persoalan masyarakat turut diakui Suci Apriani, 
Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri, di Kabupaten 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, meski pernikahan anak 
tetap terjadi, ia membandingkan peningkatan laporan masyarakat, yakni 
dua laporan kasus pada 2017 dengan dua puluhan laporan kasus pada 
2020.  

Dari laporan masyarakat inilah, Suci dan jajarannya di KPAD bisa melakukan 
pendekatan kepada pengantin dan keluarganya. Mereka menganjurkan 
agar tidak meninggalkan sekolah kalau hamil. Kalau mereka nikah karena 
dijodohkan, maka mereka dianjurkan untuk menunda kehamilan.
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Layanan
Umum
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah menerbitkan modul 
pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja bahkan sampai untuk 
remaja dengan disabilitas. Tapi di kebanyakan penerapannya, hanya diulas 
sebatas cangkangnya. 

Hal itu diungkapkan Rina (Yayasan Semak). Tapi ia mengecualikan 
pendidikan berbasis pondok pesantren. Menurutnya, lingkungan pondok 
pesantren mendiskusikan seksualitas dan reproduksi secara lebih 
mendalam. 

Dalam melakukan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ke siswa 
remaja, guru-guru juga masih ragu mengulas materi pendidikan ini, lagi-
lagi karena tabu.

Semua penutur kisah menyatakan minimnya layanan pemenuhan HKSR 
dan penghapusan KBGS bahkan di kawasan metropolitan. Bahkan dengan 
jumlah yang minim tersebut, layanannya banyak yang mengecewakan. 

Di Garut, Jawa Barat misalnya, puskesmas yang ditunjuk untuk melayani 
kesehatan reproduksi remaja hanya ada di empat desa. Sehingga wajar 
bila banyak remaja yang tidak tahu harus ke mana saat mengalami 
masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Sebagai informasi, terdapat 421 
desa di 21 kecamatan dalam kabupaten ini.

Revian (2030 YFI) yang pernah mengunjungi Garut, Jawa Barat dan 
Jember, Jawa Timur untuk memahami persoalan HKSR berpendapat, 
layanan seperti di puskesmas ada, tapi banyak yang tidak ramah remaja 
sehingga mereka enggan melanjutkan perawatan kesehatan seksual dan 
reproduksinya di sana.

Beberapa tenaga kesehatannya, menurut Revian belum terlatih dalam 
menangani kasus-kasus infeksi menular seksual dan masalah reproduksi 
pada remaja. Jika ada remaja yang hamil di luar nikah misalnya, para 
petugas ini masih punya tantangan besar untuk mampu memberikan 
perlindungan bukan malah menghakimi.

Pendidikan dan Kesehatan 

Layanan Umum 
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Sepengetahuan Rizky (2030 YFI), ada dua jenis layanan untuk 
penanggulangan kekerasan seksual, yakni pencegahan dan perlindungan. 
Untuk pencegahan, itu ada di kegiatan ekstrakurikuler sekolah macam 
Palang Merah Remaja. Untuk perlindungan terhadap kekerasan seksual 
masih sebatas dilakukan organisasi nonpemerintah (ornop). “Kalaupun 
ada, orang muda itu enggak tahu mau aksesnya ke mana,” ujarnya cemas.   

Layanan bagi korban kekerasan seksual ada tapi tidak merata di tiap 
wilayah selain juga akses untuk mendapatkan layanannya tidak setara 
bagi mereka di daerah rural dan kelompok marginal.

Yang juga tak kalah penting adalah soal perlindungan korban, karena 
layanan yang ada bentuknya konsultasi dan pemeriksaan. Bila melapor ke 
aparat, apakah korban kekerasan berbasis gender mendapat perlindungan 
setelahnya?

Penegakan Hukum dan Pemulihan Korban 

Meski demikian, bila penyedia layanan dibekali pengetahuan, modul, 
pelatihan, bahkan hingga payung hukumnya, mereka akan bekerja 
melindungi kebutuhan remaja dan anak. Dengan adanya payung hukum, 
para penyedia layanan dan masyarakat punya perlindungan demi rasa 
aman dalam bekerja bersama memenuhi HKSR.

Hal tadi disampaikan Hastin melalui kisah dari pengalaman kerjanya di 
mana seorang bidan terlatih melayani anak yang hamil di luar nikah. 
Bidan tersebut bahkan sampai bekerja di rumah pasien (home visit) demi 
melindungi anak dari rasa malu untuk datang ke tempat praktiknya. Di 
tempatnya bekerja, sudah terdapat peraturan desa untuk perlindungan 
anak. Orang tuanya pun terlatih untuk menjaga dan merawat anak yang 
hamil tadi. 
Layanan macam ini terjadi juga pada sebuah puskesmas yang sejak dua 
tahun lalu secara intensif bekerja dengan proyek pemenuhan HKSR bagi 
remaja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saking terkenal sebagai 
layanan kesehatan yang ramah terhadap remaja dengan masalah seksual 
dan reproduksinya, puskesmas ini mencatatkan seratusan kasus kehamilan 
remaja per tahun. Ratusan kasus tahunan ini juga merupakan hasil dari 
pelayanan warga yang tinggal setidaknya di sepuluh desa sekitar. 
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Yang mengenaskan, saat korban melapor, sikap aparat penegak hukum 
malah menyalahkan korban. Bahkan, Dinov (LBH APIK) menuturkan, masih 
ada aparat yang menyarankan mediasi hingga menikahkan korban 
dengan pelaku. Kalau pelaku dan korban sudah menikah, maka proses 
hukumnya dianggap beres. 

Celakanya, aparat tidak mempertimbangkan kekerasan berulang 
dalam pernikahan nanti bila seorang yang pernah melakukan kejahatan 
dinikahkan dengan korbannya. 

Masih menurut penuturan Dinov, sampai sekarang pelaku kekerasan 
seksual nonpemerkosaan sebagaimana diatur KUHP tidak bisa dijerat 
hukum pidana. Laporan kasus-kasus macam ini oleh perempuan dewasa 
banyak dimentahkan penegak hukum lantaran tidak dianggap kejahatan, 
tidak ada pasal pidananya. Padahal traumanya bisa jadi sama dengan 
yang dialami korban pemerkosaan.

Pola relasi kuasa dalam kekerasan seksual seperti atasan ke bawahannya 
atau dosen ke mahasiswanya tidak menjadi pertimbangan aparat. Tentu 
dalam pola ini korban mengenal pelaku, sehingga pertanyaan yang kerap 
diajukan cenderung menyalahkan korban. Parahnya, kekerasan seksual 
yang terjadi dianggap tindakan suka sama suka.   

Proses hukum untuk kekerasan seksual di luar pernikahan sulit dilakukan 
lantaran penegak hukum menekankan adanya bukti fisik terjadinya 
kekerasan. Sementara banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa 
perempuan dewasa terjadi tanpa meninggalkan bukti fisik. Kalau 
korbannya anak, UU dan tata laksana hukum acara pidananya sudah ada, 
proses hukumnya wajib dilaksanakan.
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Naskah
Kebijakan
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Sejumlah naskah kebijakan di Indonesia telah mengulas HKSR, sebutlah 
UU Kesehatan atau UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga. Tapi Hastin (Rutgers Indonesia) berpendapat, yang diatur dalam 
UU tersebut kurang menyeluruh. 

Meski demikian, ia menyadari bahwa timnya masih terus memetakan 
apakah sudah ada peraturan-peraturan yang relevan. Kalau sudah, 
apakah bisa mengakomodasi kebutuhan dan bagaimana penegakannya.

Hastin bersama jaringan kerjanya juga memetakan mana peraturan yang 
perlu diperkuat dan mana yang memang harus dibuat. Ini dilakukan dari 
tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke desa.

Merumuskan naskah kebijakan untuk pemenuhan HKSR hingga taraf 
penerapannya memang jadi tugas besar advokasi di Indonesia. Meskipun 
berbagai naskah kebijakan yang mengatur tentang kesehatan reproduksi 
sudah ada hingga tingkat daerah, tapi hampir seluruhnya ditujukan untuk 
pendidikan. Sementara informasi tentang HKSR dibutuhkan kalangan anak 
usia sekolah menengah.

Komnas Perempuan menyebut, pendidikan kesehatan reproduksi bagi 
remaja di Indonesia tidak sejalan dengan UU Kesehatan yang hanya 
menjamin hak menjalani kehidupan seksual dan reproduksi yang aman 
tanpa kekerasan dengan pasangan yang sah. Karena pertentangan 
tersebut, remaja tidak akan pernah diajarkan tentang kontrasepsi di 
sekolah. Seperti yang dikatakan Hastin sebelumnya, informasinya tidak 
menyeluruh.

UU Perkawinan sudah ada dengan perubahan (2019) termasuk untuk 
penetapan usia calon pengantin. Namun Sasa (2030 YFI) berpendapat, 
yang menjadi masalah adalah penerapannya di daerah. Masih banyak 
intrik termasuk korupsi untuk menyiasati usia calon pengantin.  

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual 

Naskah Kebijakan 
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Karena masalahnya ada di daerah, maka isu-isu strategis advokasi di 
tiap daerah harus dirancang. Bentuk penyimpangan implementasi UU 
Perkawinan yang paling banyak terjadi di suatu daerah akan menjadi isu 
advokasi di daerah tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diutarakan Revian (2030 
YFI) sebelumnya, bahwa menikah di bawah usia yang ditetapkan UU 
Perkawinan tetap bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu bahkan lewat 
pengadilan agama.

Di Lombok Barat, NTB, terdapat peraturan bupati (2018) dan peraturan 
daerah kabupaten (2019) yang bertujuan mencegah perkawinan anak. 
Namun di kedua peraturan tersebut tidak tersurat berapa usia ideal 
pernikahan. Kepala Bidang Ritual Majelis Adat Sasak Kabupaten Lombok 
Barat, Raden Mohammad Rais menyatakan

Wanita

21-22
Tahun

23-25
Tahun

Lelaki

Batas usia tersebut melampaui ketentuan UU yang mengizinkan 
perkawinan dilakukan saat calon pengantin sudah berusia 19 tahun.   

Senada dengan Sasa dan Revian, menurut lelaki dengan sapaan karib 
Mamiq ini, meski peraturan daerah sudah ada dan disosialisasikan, praktik 
pemalsuan usia masih tetap berlangsung. Kepala dusun yang jadi hakim 
dalam pernikahan adat Suku Sasak masih banyak yang melanggar 
sumpah jabatannya sebagai bagian dari pemerintah.  

Selain soal usia pernikahan, Indonesia telah memiliki UU Penghapusan KDRT 
sejak 2004 yang proses perumusan hingga pengesahannya mengacu 

Usia Perkawinan di pakem adat Sasak
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pada korban yang kebanyakan perempuan. Sayangnya, kekerasan seksual 
di luar perkawinan yang korbannya berusia dewasa masih banyak yang 
belum dianggap sebagai tindak kejahatan atau pidana. Dinov (LBH APIK) 
mengecualikan pemerkosaan yang diatur dalam KUHP atau korbannya 
anak.  

Oleh sebab itu, sejak pertengahan dekade lalu jaringan masyarakat dan 
ornop mengusulkan  rancangan UU penghapusan kekerasan seksual (RUU 
PKS).   
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Persoalan HKSR dan
KBGS di Indonesia
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Persoalan HKSR dan KBGS di Indonesia

Sikap masyarakat, layanan umum, dan naskah kebijakan yang menjadi 
subjudul di atas merupakan tiga unsur dalam kebijakan publik yang 
menjadi sasaran advokasi. Ketiganya merupakan tafsiran dari naskah, tata 
laksana, dan budaya hukum (Friedman, 1975).

Perubahan yang terjadi pada salah satu unsur atau aspek saja tidak 
serta-merta mengubah aspek lainnya. Perubahan sebuah naskah UU atau 
peraturan pemerintah tidak otomatis mengubah cara kerja lembaga atau 
aparat pelaksananya. Karenanya, advokasi harus mencakup sasaran 
perubahan ketiganya (Topatimasang, 2000).

Salah seorang pendiri Yayasan Semak, Tatang Rakhman mencontohkan, di 
Kabupaten Garut, Jawa Barat ada peraturan daerah tentang perlindungan 
perempuan dan anak dari kekerasan yang disahkan pada 2016. Isinya 
hanya mengatur tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Kabupaten Garut, substansi perlindungan anaknya 
malah kurang terakomodasi.

Tatang menambahkan, proses mulai dari usulan hingga pengesahan 
peraturan daerah itu tergolong kilat. Akhir 2015 diusulkan, beberapa bulan 
kemudian disahkan.

Lalu bagaimana agar kebijakan negara yang menyangkut kepentingan 
umum mampu memenuhi HKSR serta menghapus KBGS di Indonesia? 
Memang seberapa besar persoalan kedua isu tersebut di masyarakat 
termasuk dari segi layanan dan kebijakannya?

Dua pertanyaan itu penting diajukan agar naskah kebijakan yang nantinya 
disahkan tidak sekadar menjadi “macan kertas” sebagaimana peraturan 
daerah yang dicontohkan Tatang.

Tiga subjudul sebelumnya telah menggambarkan secara ringkas keadaan 
hak kesehatan seksual dan reproduksi serta kekerasan berbasis gender di 
Indonesia melalui kacamata tiga elemen kebijakan publik.

Berikut adalah uraian persoalan ketika sikap masyarakat, layanan umum, 
dan naskah kebijakan untuk pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS 
keadaannya seperti yang telah digambarkan, juga upaya-upaya advokasi 
yang telah dilakukan selama ini beserta hasilnya.
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Seperti yang telah diulas sejumlah penutur kisah, keterbatasan informasi 
tentang HKSR akan berdampak tidak hanya bagi remaja, tapi juga keluarga 
dan komnunitasnya. Layanan untuk memenuhinya juga memprihatinkan 
bahkan mengecewakan. 

Di dalam keluarga terdidik saja, HKSR kebanyakan tidak pernah diulas 
bersama anak-anak remajanya. Mereka cenderung mengabaikannya 
karena merasa subjek ini tidak penting untuk diajarkan ke anak di samping 
tabu atas nilai-nilai pribadi, budaya, dan agama yang mereka anut.

Modul-modul pendidikan kesehatan reproduksi baik untuk di sekolah 
menengah maupun komunitas sudah banyak disusun baik oleh pemerintah 
maupun ornop. Khususnya remaja yang organ reproduksinya sudah aktif, 
mereka membutuhkan pendidikan HKSR ini secara menyeluruh. Misalnya, 
mereka butuh pengetahun tentang kondom untuk mencegah kehamilan 
dan penyakit kelamin.

Celakanya, informasi mengenai kontrasepsi tidak akan pernah mereka 
dapatkan di sekolah karena adanya ketentuan UU bahwa informasi 
ini hanya dapat disampaikan kepada pasangan sah. Maka tidak 
mengherankan jika proporsi kehamilan pada usia 15-19 tahun sebesar 1,97 
persen dari seluruh kehamilan di rentang usia 10-54 tahun se-Indonesia 
pada 2013. Sedangkan di bawah usia 15 tahun proporsinya 0,02 persen 
(Riset Kesehatan Dasar 2013).

Negara mengetahui kenyataan bahwa remaja yang mulai berhubungan 
seks pada usia 15-19 tahun proporsinya cukup besar (BPS, 2017), tapi 
mengabaikan penyediaan informasi kesehatan seksual dan reproduksi 
secara menyeluruh kepada mereka.

Informasi soal HKSR pun sulit diperoleh. Hastin (Rutgers Indonesia) 
menyebut, pengetahuan remaja tentang informasi ini di Jakarta 
sekalipun masih sangat minim. Berbagai kajian di daerah-daerah 
lain turut mendukung pernyataan itu. Akhirnya pengetahuan tentang 
seksualitas mereka dapatkan dari pornografi atau dari teman sebaya yang 
pengetahuannya juga terbatas.

Atas minimnya informasi tentang HKSR menyeluruh yang didapat remaja 
dalam keluarga maupun pendidikan formal, berbagai persoalan menanti 

Terbatasnya Informasi Hak Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi
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para remaja mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak 
aman, kesehatan hingga kematian ibu dan bayi karena persalinan di usia 
muda, perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, sampai persoalan 
ekonomi.

Di layanan umum, aparat pendidikan, kesehatan, maupun hukum gagap 
dan cenderung menghakimi saat berurusan dengan persoalan reproduksi 
dan seksualitas yang dialami remaja.

Berbagai ornop berupaya mendorong agar informasi tentang HKSR ini 
bisa diberikan secara menyeluruh terutama bagi remaja. Mereka bekerja 
bersama unsur-unsur terkait baik di pemerintahan maupun komunitas.

Dalam penyediaan payung hukum berupa naskah kebijakan, mereka 
bekerja dengan parlemen dan pemerintah dari tingkat nasional sampai 
desa. Kebanyakan memang masih sebatas perumusan modul pendidikan 
di sekolah, layanan kesehatan, dan komunitas. 

Ada juga yang melatih guru dan tenaga kesehatan agar pemenuhan HKSR 
dapat dilakukan secara menyeluruh dan ramah terhadap remaja. Karena 
payung hukumnya belum ada, mereka menjadikan sejumlah daerah 
sebagai laboratorium uji coba program.

Di sejumlah desa, pendidikan HKSR dilakukan bersama komunitas dengan 
melibatkan pemuka-pemuka agama, tokoh adat, bidan, kader PKK, dan 
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Dilaporkan, 10 persen remaja usia 19-15 tahun di Indonesia sudah pernah 
hamil (SDKI 2012). Kepala BKKBN pada pertengahan 2020 pun mengakui, 
jumlah kehamilan yang tidak diinginkan secara nasional masih tinggi, yakni 
17,5 persen.

Besaran persoalan ini erat kaitannya dengan pemenuhan HKSR di Indonesia 
yang masih sangat memprihatinkan. Orang dewasa saja masih banyak 
yang tidak paham akan hak reproduksinya. Tingginya angka kehamilan 
yang tidak diinginkan menunjukkan rendahnya baik kesadaran akan HKSR 
maupun akses terhadap alat kontrasepsi.

Warga, termasuk remaja, yang sadar dan memahami hak-hak kesehatan 
seksual dan reproduksinya akan bertindak atas pengetahuan dan 
pemahamannya dalam menentukan kehamilan. 

Kehamilan yang Tidak Diinginkan dan Aborsi

puskesmas setempat. Secara khusus mereka juga menggalang kader yang 
merupakan pemuda setempat untuk mendidik remaja dan keluarganya 
serta komunitas di sana.
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Kematian akibat aborsinya mencapai 30 persen (SDKI 2008). Sementara, 
Australian Consortium For ‘In-Country’ Indonesia Studies melaporkan, 
di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup pada 2013 
dengan rasio 78 persen di perkotaan dan 40 persen di perdesaan. 

Terlepas dari pendidikan HKSR, kehamilan yang tidak diinginkan pada 
remaja bisa terjadi karena faktor ekonomi. Mereka dipaksa kawin muda 
untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan melahirkan.

Di Jember, Jawa Timur misalnya, perkawinan anak akan melahirkan anak-
anak yang kemudian ditinggalkan orang tuanya untuk jadi buruh migran. 
Hal ini disampaikan Ciciek (Tanoker Ledokombo) yang juga menengarai 
kalau di daerah kerjanya itu, mengawinkan anak perempuan yang masih di 
bawah umur dianggap sebagai kearifan lokal.

Hal serupa disampaikan Mamiq (Wali Adat Sasak Lombok). Ia 
menambahkan, selain ditinggal orang tuanya jadi buruh migran sehingga 
pengasuhannya dititip ke kerabatnya, anak-anak ini rentan jadi korban atas 
ketidakharmonisan pernikahan orang tuanya.    

Salah satu pangkalnya memang pendidikan. Tapi lagi-lagi negara abai, 
karena tahu besaran persoalan ini tapi tidak menggubrisnya dengan 
menerbitkan dan menerapkan kebijakan progresif yang mampu melindungi 
perempuan untuk tidak hamil di luar keinginannya.

Karena tidak diinginkan, tentu saja aborsi jadi salah satu pilihan untuk 
mengatasi kehamilan, terlepas di negara ini tindakan itu digolongkan 
sebagai kejahatan atau pidana.

Diperkirakan sekitar dua juta tindakan aborsi dilakukan di Indonesia pada 
tahun 2000. Hal ini dilaporkan Guttmacher Institute pada 2008. Angka ini 
tergolong tertinggi bila dibandingkan rata-rata aborsi di Asia.

Termutakhir, rata-rata nasional angka kematian ibu

melahirkan mencapai 228 per 100 ribu
kelahiran hidup.
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Meski sudah dua dasawarsa lebih, kondisi aborsi pada tahun 2000 di 
Indonesia sebagaimana dilaporkan Guttmacher Institute masih jadi acuan 
untuk penyusunan Abortion Policy Landscape Indonesia yang dibuat WHO 
akhir dekade lalu, atau misalnya artikel Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo 
tentang aborsi di Indonesia yang dimuat Kompas, 12 Maret 2020.

Dalam artikel tersebut Hasto menyatakan, Indonesia menganut kebijakan 
yang mendukung kehidupan (pro life). Paham ini meyakini bahwa proses 
hidup dimulai sejak pembuahan terjadi. Karenanya aborsi hanya bisa 
dilakukan untuk dua keadaan, yakni kehamilan akibat pemerkosaan atau 
gawat darurat medis. Selain dua hal itu, aborsi adalah ilegal.

Karena ilegal, dua jutaan aborsi per tahun yang dilakukan di Indonesia 
kebanyakan dilakukan secara tidak aman kalau tidak ingin disebut dijamin 
keamanannya. Hampir setengah dari tindakan aborsi baik di kota maupun 
desa dilakukan dukun bersalin, dukun tradisional, atau ahli pijat.

Betapa takjub dan tercengangnya saya saat mengetahui cara-cara 
aborsi yang dilakukan di Indonesia. Bayangkan saja, dalam daftar metode 
aborsi selain kuret, juga terdapat benda asing dimasukkan dalam vagina/ 
rahim, jamu/ ramuan dimasukkan dalam vagina/ rahim, akupunktur, juga 
paranormal!

Saat dilakukan sendiri sebelum meminta bantuan pihak lain, mereka 
melakukan aborsi dengan minum obat-obatan tanpa resep atau jamu 
untuk melancarkan menstruasi. Bila hasil tesnya masih positif-hamil, 
mereka akan menambah dosis obat atau jamu yang sebelumnya mereka 
gunakan tadi, atau dengan pemijatan oleh dukun.

Bila upaya itu belum berhasil juga, barulah mereka menggugurkan 
kandungannya di klinik, tentu saja secara ilegal (Guttmacher Institute, 
2008).

Dengan kebijakan kriminalisasi aborsi tapi tiap tahun dua jutaan orang 
Indonesia melakukannya, tantangan advokasinya memang berat. Selama 
puluhan tahun aborsi sudah jadi bisnis dengan permintaan yang relatif 
konstan di negeri ini. Belum lagi tantangan dari pemuka-pemuka agama. 
Sementara, upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pun tak 
kunjung dilakukan pemerintah melalui pendidikan HKSR yang sistematis.

Para pegiat advokasi di bidang ini harus memiliki stamina dan ketabahan 
prima demi bisa melakukan kerja-kerja yang dapat berlangsung belasan 
bahkan puluhan tahun. Meski demikian, bukan berarti para pegiat tidak bisa 
belajar dari pengalaman para pendahulunya.
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Perkawinan anak juga merupakan persoalan atas tidak dijaminnya HKSR 
dan perlindungan dari KBGS oleh negara. 

Perkawinan anak adalah salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap 
anak. Menikah di bawah usia 18 tahun karena keterpaksaan lebih rentan 
terhadap masalah kesehatan, akses pendidikan, tindak kekerasan, serta 
kemiskinan. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini juga bisa 
terdampak, misalnya ditinggal menjadi buruh migran seperti yang lazim 
terjadi di Jember, Jawa Timur atau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sejumlah kajian menunjukkan, mereka yang rentan dinikahkan saat masih 
berusia dini adalah anak perempuan, anak keluarga miskin, tinggal di desa, 
dan berpendidikan rendah. 

Celakanya, ada yang menganggap mengawinkan anak perempuan usia 
dini sebagai kearifan lokal. Hal ini disampaikan Ciciek (Tanoker Ledokombo) 
selain persoalan poligami yang ia ketahui dilakukan oleh sejumlah tokoh 
agama di wilayah kerjanya.

Tidak hanya di Jember, di daerah lain pun alasan agama dipakai untuk 
melegitimasi perkawinan anak demi menghindari zina. Hal ini bahkan 
dikampanyekan di dunia maya supaya pemuda-pemudi bangsa langsung 
nikah tanpa pacaran.

Karena alasan agama pula, persoalan yang kerap menimpa anak yang 
menikah muda seperti kekerasan atau pelacuran anak menjadi aib bagi 
pemuka desa setempat. Hal ini dialami Yayasan Semak saat bekerja di 
Garut, Jawa Barat. Keberadaan mereka di sana sempat ditolak pejabat dan 
aparat desa dengan dalih, di daerah itu terdapat pesantren ternama dan 
warganya taat menjalankan ajaran agama.

Perkawinan Anak

Perempuan

Tahun 2018

24-20 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun berjumlah
1.220.900 orang. Sehingga, Indonesia 
menempati 10 negara dengan angka absolut 
perkawinan anak tertinggi di dunia.
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Tapi karena mereka berusaha keras untuk berteman dengan siapa pun di 
sana, kemudian ada sekelompok warga yang bersedia membantu mereka 
karena persoalan perkawinan dan pelacuran anak nyata terjadi.    

Menggalang sekutu juga mereka lakukan dengan membuka sekretariat 
24 jam penuh supaya warga bisa datang kapanpun untuk berdiskusi atau 
sekadar menyeduh kopi. Tapi yang juga tak kalah penting, Yayasan Semak 
melakukan kajian-kajian aksi partisipatif. 

Mereka sebenarnya sudah punya data kajian dari dinas sosial setempat 
mengenai peta persoalannya. Tapi karena ingin melibatkan warga lokal 
sejak awal, mereka mengikutsertakan warga sebagai peneliti di desa 
mereka sendiri. “Hasilnya, bila dibandingkan dengan kajian dinas sosial, 
cocok,” terang Rina (Yayasan Semak).

Dari sanalah mereka mendapat dukungan banyak pihak termasuk dari 
tokoh-tokoh desa dan pemuka agama setempat. Mereka jadi terbuka dan 
mengakui ada perkawinan dan pelacuran anak di desa tempat tinggal 
mereka serta ingin mengatasi persoalan ini bersama.
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Perkawinan anak berkaitan dengan kemiskinan. Biasanya, mengawinkan 
anak perempuannya yang masih belia bertujuan untuk mengurangi beban 
ekonomi keluarga, syukur-syukur bisa menaikkan status ekonominya. 
Berbagai kajian sudah membuktikan hubungan antara keduanya.

Menanggulangi perkawinan anak tanpa menanggulangi kemiskinan 
rasanya mustahil. Maka yang para pegiat lakukan adalah menggalang 
anak-anak muda setempat untuk mampu terlibat aktif dalam rapat-rapat 
perencanaan desa hingga kabupaten atau kota. Tentu saja mereka dibekali 
dengan pemahaman akan persoalan di kampungnya sendiri.

Penggalangan kesadaran hingga menghimpun mereka menjadi suatu 
entitas yang berdaya (pengorganisasian) butuh waktu tahunan. Tatang 
bertutur, ia dan rekan-rekannya mulai bekerja di Karawang, Jawa Barat 
pada 2005. Baru pada 2008, anak-anak muda yang mereka galang mulai 
mencoba berkomunikasi dengan pengurus desa.

Bayangkan, selama tiga tahun rutin berdiskusi dengan Yayasan Semak, 
mereka baru sampai pada taraf mencoba berkomunikasi dengan aparat 
desa!

Lain cerita di Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Tanoker memilih 
permainan egrang sebagai alat penggalangan kesadaran aparat dan 
pejabat setempat sejak 2009. Melalui tarian dan berbagai festival egrang, 
mereka mencoba menarik perhatian pemerintah dan berbagai pihak 
potensial untuk melihat serta mengatasi persoalan anak-anak yang 
ditinggal orang tuanya bekerja sebagai buruh migran.

Tanoker juga berupaya menumbuhkan kewirausahaan sosial di Ledokombo 
demi keluar dari kemiskinan. Ini bukan upaya mudah, karena wirausaha 
butuh orang-orang yang punya gairah di bidang usahanya selain modal 
berupa materi dan keterampilan.

Barulah pada 2015, peraturan-peraturan desa di Kecamatan Ledokombo 
tentang desa peduli buruh migran dan keluarganya mulai diterbitkan. 
Anggaran desa pun bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Ledokombo.
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Karawang menerbitkan peraturan 
tentang pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang pada 2012

Garut pun menerbitkan peraturan 
tentang perlindungan perempuan dan 
anak dari kekerasan pada 2016.

Baik Ciciek, Tatang, serta Rina menyadari penuh bahwa terbitnya 
peraturan-peraturan di wilayah kerjanya bukanlah peran mereka semata, 
tapi jaringan kerja advokasi di tiap daerah.

Dengan adanya peraturan-peraturan daerah tadi, warga setempat dapat 
menggunakan anggaran di daerah tersebut untuk memberdayakan 
komunitas setempat keluar dari kemiskinan yang jadi salah satu faktor 
maraknya perkawinan anak. 

Untuk kesempatan mendapat pendidikan yang lebih baik, ada juga dinas 
pendidikan yang punya kebijakan untuk tidak mengeluarkan siswa yang 
menikah atau hamil. Ini diungkapkan oleh Suci Apriani, Ketua Kelompok 
Perlindungan Anak Desa Kediri di Lombok Barat, NTB. Suci menerangkan, 
meski kebijakan dinas seperti itu, rata-rata remaja yang menikahlah yang 
menarik diri dari sekolah. Mereka malu dan takut dirundung oleh siswa 
lainnya.

Angka perkawinan anak di daerah tempat Suci bekerja memang 
tinggi. Itu sebabnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat 
menyadari lalu menerapkan aturan demikian. Kesadaran jajaran dinas 
pendidikan setempat dalam menerapkan kebijakan yang menjamin 
terus berlangsungnya pendidikan bagi anak usia sekolah yang sudah 
menikah atau hamil tidak terlepas dari berbagai kegiatan advokasi untuk 
pemenuhan HKSR di wilayah ini.
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Anak perempuan sudah dicap bakalan nakal sejak lahir, maka ada praktik 
sunat perempuan! Pernyataan bernada kesal itu diutarakan Hastin saat 
berbincang soal subjek ini.

Praktik sunat perempuan masih terjadi di berbagai wilayah Nusantara. 
Berbagai kajian menunjukkan besaran persoalannya. Ini disebabkan karena 
prosesi tersebut melekat dengan tradisi disertai penafsiran ajaran agama.

Di Sumatera Barat misalnya, yang penduduknya dianggap memegang kuat 
ajaran Islam, praktik mutilasi alat kelamin bayi perempuan jarang ditemui. 
Menurut penuturan Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI), praktik sunat perempuan tidak menjadi kebiasaan mereka.

Mike membandingkan dengan yang terjadi di wilayah Sulawesi. Di sana, 
praktik ini lazim dilakukan selain karena ajaran agama, budaya turut 
memengaruhi. Orang tua meminta agar bayi perempuannya disunat 
sebagai keabsahan pelaksanaan syariat. Bahkan ada yang bersikeras agar 
ada bukti pemotongan klitoris bayinya meski prosesi ini, sesuai peraturan 
yang berlaku sejak 2014, wajib dilakukan tanpa memutilasi organ.

Pemotongan alat kelamin perempuan sejak 2014 sudah tidak dibenarkan 
melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI. Meskipun, dalam peraturan 

Sunat Perempuan

Pengaruh adat yang dimanfaatkan untuk terjadinya perkawinan anak 
turut diperburuk oleh komunitas-komunitas puritan agama yang 
mengharamkan pacaran dan menganjurkan pernikahan meski di usia belia 
ketimbang berzina. Mereka pun berkampanye di media-media sosial yang 
celakanya diikuti oleh remaja-remaja di banyak tempat di Indonesia. 

Bagaimana dengan perkawinan anak yang terjadi karena adanya aturan 
adat yang dianut kuat oleh sebuah komunitas?

Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral, Suku Sasak di Lombok, 
Nusa Tenggara Barat punya tradisi pernikahan yang menjunjung tinggi 
dan melindungi martabat perempuan. Aturan adat atau agama itu hanya 
dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan termasuk dengan anak-
anak. Sebenarnya prosesi dan aturan adat merupakan modal sosial-
budaya yang mengakar kuat untuk menghapus kasus-kasus perkawinan 
anak.
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tersebut aspek budaya dan keyakinan masyarakat akan sunat perempuan 
tetap diakomodasi dengan jaminan keselamatan dan kesehatan bayi serta 
tidak melakukan mutilasi alat kelamin.

Banyak tenaga kesehatan mengaku, dengan adanya peraturan soal 
sunat perempuan itu, kini mereka melakukannya misalnya hanya dengan 
menekan alat kelamin hingga bayi menangis. Itupun dilakukan kalau ada 
permintaan dari orang tuanya.

Berbeda dengan sunat laki-laki yang sudah banyak dibuktikan secara 
ilmiah punya manfaat kesehatan, sunat perempuan sama sekali nirfaedah, 
malah penuh mudarat. Mudaratnya berupa komplikasi langsung maupun 
dalam waktu panjang.

Untuk mengadvokasi persoalan ini, bersama jaringan ornop dan 
masyarakat lain, KPI melakukan berbagai upaya dari tingkat desa hingga 
internasional. 

Anggota maupun kader-kader di desa sering mendatangkan orang-orang 
yang punya kompetensi untuk mengulas sunat perempuan di berbagai 
forum dan kegiatan pertemuan warga. Selain dokter dan guru agama, ada 
juga korban yang berbagi pengalamannya betapa praktik yang dilakukan 
saat ia masih bayi berdampak terhadap kesehatannya kini.
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KPI juga memproduksi berbagai media informasi yang mudah dicerna 
masyarakat untuk menjelaskan betapa sunat perempuan tidak memiliki 
manfaat kesehatan bahkan berdampak buruk bagi perempuan yang 
disunat. Berbagai media tersebut digunakan kader untuk berdialog 
dengan warga baik secara personal maupun kelompok. Kegiatan-kegiatan 
posyandu, rapat orang tua murid, pengajian, dan rapat-rapat PKK kerap 
dimanfaatkan untuk mendiskusikan hal ini.

Para kader mudah “menyusup” dalam kegiatan-kegiatan macam itu 
lantaran mereka juga merupakan kader posyandu, orang tua murid, 
anggota pengajian, dan sejumlah entitas lainnya yang ada di komunitas 
tersebut.

Tapi meski upaya-upaya tersebut gencar mereka lakukan, praktik sunat 
perempuan masih terjadi di beberapa daerah. Yang kemudian para kader 
lakukan adalah mendokumentasikan dan melaporkan bila ada sebuah 
klinik yang melakukan praktik tersebut – terlebih bila klinik itu sampai 
memasang spanduk. Ikhtiar ini mereka lakukan atas pemahaman yang 
baik akan peraturan yang tidak membenarkan pemotongan alat kelamin 
perempuan sejak 2014.

Laporan-laporan inilah yang kemudian menjadi bahan perumusan untuk 
mendesakkan kebijakan yang lebih tajam bagi tenaga kesehatan dan 
masyarakat yang masih memaksakan pemotongan kelamin perempuan 
atas nama agama dan adat.

Di tataran nasional, bersama jaringan masyarakat lainnya, KPI intensif 
bekerja dengan Kementerian Kesehatan serta Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak RI. Mereka mengupayakan supaya kementerian 
terkait mengeluarkan panduan hingga strategi nasional penghapusan 
sunat perempuan di Indonesia.

Sebenarnya UU dan peraturan pemerintah sudah cukup untuk 
mengakomodasi penghapusan praktik mutilasi organ genital perempuan 
di seluruh negeri. Mike menjelaskan, itu sebabnya sunat perempuan didrop 
dari bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS. Yang lebih diperlukan, 
pedoman serta panduan-panduan yang menyertakan tafsir agama dan 
adat sebagaimana amanat peraturan menteri kesehatan tentang sunat 
perempuan.

Dengan anggota yang tersebar di hampir seluruh wilayah negeri, KPI tentu 
siap terlibat dalam perumusan pedoman dan panduan sunat perempuan 
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Layanan Diskriminatif pada Remaja 

Pengabaian pemenuhan HKSR pada anak dan remaja tanpa pasangan sah 
berdampak pada diskriminasi layanan publik terhadap kelompok ini saat 
mengalami masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Padahal, dengan 
tidak dilaksanakannya pendidikan tentang HKSR sejak usia dini secara 
sistematis, kasus-kasus persoalan seksual dan reproduksi di kalangan 
remaja selalu saja muncul dalam laporan-laporan pemerintah.  

Pemerintah RI melalui sejumlah dokumen sudah mengupayakan 
pelaksanaan program kesehatan bagi remaja. Sebagai contoh, 
Kementerian Kesehatan RI sejak 2003 menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan Peduli Remaja di puskesmas-puskesmas bekerja sama dengan 
berbagai unsur terkait di komunitas. 

yang tentu isinya akan berbeda-beda di tiap daerah sesuai adat-istiadat 
dan budaya masyarakat setempat.

Di taraf internasional, bersama jaringan masyarakat, KPI terus melaporkan 
keadaan sunat perempuan di dalam negeri.

Pengalaman berbicara di forum PBB sangat bermanfaat untuk membawa 
perubahan di tanah air. Itu dibuktikan saat mereka berbicara di sidang 
tahunan Sub-Komite PBB untuk Anti-Penyiksaan 2009. Meskipun menurut 
Mike di sana delegasi Pemerintah RI menyangkalnya, tapi sekembalinya ke 
Indonesia, mereka diundang Kementerian Kesehatan RI untuk membahas 
tentang persoalan ini secara lebih substansial dan terperinci.

Rekomendasi yang dirumuskan dari laporan ornop di forum-forum 
internasional sangat membantu menyadarkan pemerintah akan persoalan 
yang terjadi di dalam negeri. Hal ini turut memuluskan tercapainya tujuan 
advokasi meski memang tidak instan.

Keterlibatan perempuan yang rentan serta korban sangat penting dalam 
advokasi untuk menyudahi praktik sunat perempuan ini. Merekalah yang 
lebih militan untuk menyadarkan masyarakat atas dampak buruk serta 
aktif melaporkan adanya praktik ini di komunitas. Selain itu, “Korban yang 
terlibat dalam proses ini bisa menginspirasi banyak orang hingga di tataran 
global,” pungkas Mike. 
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Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan 
PIMS di Indonesia Tahun 2024-2020 memprioritaskan empat komponen 
program kesehatan reproduksi. Salah satu prioritasnya adalah kesehatan 
reproduksi remaja. Dalam dokumen ini, masalah kesehatan reproduksi dan 
pencegahan penyakit kelamin juga dilakukan lewat pelayanan klinis medis 
merujuk pada program yang saya maksud pada paragraf sebelumnya.

Satu lagi contoh program pemerintah yang ditujukan bagi kesehatan 
reproduksi remaja adalah Program Generasi Berencana yang diusung 
BKKBN. Sasaran program ini penduduk usia 10-24 tahun yang belum 
menikah. Bentuk layanannya adalah pendidikan bagi remaja dan 
keluarganya dengan pengembangan pusat-pusat informasi di komunitas.  

Faktanya, diskriminasi terhadap remaja yang mengalami masalah 
kesehatan seksual dan reproduksi tetap terjadi. Kalaupun ada layanan 
kesehatan umum yang menerima mereka dengan ramah, masih sebatas 
pada proyek-proyek percobaan dengan jumlah yang sangat terbatas. Para 
remaja pun terpaksa ke layanan swasta kalau mampu secara finansial, 
atau mengatasi masalahnya dengan cara-cara yang tidak aman. 

Pengalaman Yayasan Semak di Garut, Jawa Barat menunjukkan, selama 
bekerja di sana sejak 2015, hanya ada dua puskesmas di dua desa tempat 
mereka beraktivitas yang secara de facto bersedia melayani masalah-
masalah kesehatan seksual dan repoduksi remaja setempat. Menurut 
penuturan Rina, itupun karena sejak awal mereka intensif bekerja dengan 
aparat di kedua puskesmas tersebut.

Untuk menghapus stigma terhadap remaja yang tertular penyakit kelamin 
atau hamil, Yayasan Semak rutin mengikutsertakan jajaran puskesmas 
dalam sosialisasi dan rapat-rapat pembahasan HKSR di komunitas. Selain 
itu, mereka mengajak tenaga-tenaga kesehatan itu untuk memeriksa 
remaja yang mengalami masalah kesehatan seksual dan reproduksi di 
sanggar-sanggar desa yang didirikan komunitas.

Sejak awal bekerja di sana, Rina mengaku melihat hal ini sebagai persoalan 
mengingat luasnya wilayah dengan masalah kesehatan seksual dan 
reproduksi remaja yang tersebar di antero kabupaten. Karenanya, mereka 
mengupayakan dua strategi tadi kepada aparat kesehatan di luar dua 
puskesmas yang intensif bekerja dengan mereka sejak awal. Tentu upaya 
ini seizin dinas kesehatan setempat. 

Upaya mereka tersebut belum membuahkan hasil yang optimal sampai 
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saat ini. Dinas kesehatan belum bersedia menetapkan lebih banyak 
puskesmas untuk dilatih supaya lebih ramah terhadap remaja dengan 
masalah kesehatan seksual dan reproduksi. 

Menanggapi hal tersebut, Rina mengaku kecewa. 

Sebagai pelipur lara, dengan rendah hati ia berujar, yang penting ada 
dulu puskesmas yang bersedia dengan ramah melayani remaja yang 
mengalami masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Ia pun cukup 
bangga bahwa komunitas yang telah mereka galang, meneruskan upaya-
upaya agar lebih banyak remaja memperoleh layanan untuk mengatasi 
masalah kesehatan seksual dan reproduksinya. Kegiatan-kegiatan itu pun 
telah didanai anggaran desa.

Meski demikian, Rina punya keyakinan kuat bahwa upaya advokasi supaya 
lebih banyak layanan publik yang ramah terhadap persoalan seksual dan 
reproduksi remaja memang harus dilakukan oleh komunitas, kader, jaringan 
pemuda setempat yang sudah mereka galang selama ini. Ini pekerjaan 
yang masih harus dilakukan dalam upaya perlindungan anak-anak yang 
dilacurkan maupun remaja secara umum di sana.
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Kekerasan berbasis gender di Indonesia memang mengkhawatirkan. 
Karena ketimpangan relasi kuasa di masyarakat patriarki, maka yang 
menjadi korban lebih banyak perempuan.  

Bentuk kekerasan seksual tidak hanya pemerkosaan, tapi juga termasuk 
pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yang dilakukan layanan medis. 
Sebagai informasi, Komnas Perempuan pernah merumuskan 15 bentuk 
kekerasan seksual. 

Yang lebih mengenaskan, sampai sekarang mayoritas kasus kekerasan 
seksual berakhir tanpa penyelesaian (INFID, 2020).

Pada 1990-an, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak 
yang tidak tertangani secara hukum. Belum ada lembaga bantuan hukum 
yang mendampingi kasus-kasus tersebut secara langsung atas laporan 
yang diterima, termasuk laporan ke kepolisian. Keadaan inilah yang 
menurut penuturan Dinov melahirkan LBH APIK pada 1995.

Saat itu, kasus yang banyak LBH APIK dampingi adalah kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT). Seperti kita ketahui bersama, UU Penghapusan KDRT 
pun disahkan pada 2004.

Proses advokasi yang dilakukan hingga negara menerbitkan UU tersebut 
bisa kita pelajari bersama. Prosesnya berlangsung 1997-2004 dan diakui 
sebagai momentum penting bagi perempuan Indonesia serta kelompok 
lain yang memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi 
di negeri ini (Munti, 2008).

Kekerasan Berbasis Gender dan Layanan bagi Korban 

sepanjang 2001-2012 menunjukkan, sedikitnya
perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari di 
negeri ini. Terlebih sepanjang 2019, lembaga negara independen 
untuk penegakan hak asasi manusia pada perempuan itu 
mencatat, 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan 
dilaporkan dan ditangani. Angka ini meningkat dari 406.178 
kasus di tahun sebelumnya. 

35
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UU Penghapusan KDRT sudah 17 tahun ada, dan kasus KDRT terus dilaporkan 
dengan tren yang tidak menunjukkan penurunan. Menanggapi hal ini, Dinov 
menerangkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang kasusnya 
tidak menurun bahkan setelah belasan tahun pemberlakukan UU tersebut 
dan kedua, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dan korban untuk 
melaporkan kejadian.

Yang jelas dengan pemberlakuan UU tersebut, masyarakat jadi lebih 
sadar dan paham apa yang harus dilakukan saat terjadi KDRT. Korban 
pun merasa akan mendapat perlindungan saat melaporkan kasus yang 
menimpanya. Di samping itu, pemberlakukan UU ini meningkatkan kualitas 
kinerja aparat dalam penanganan laporan kasus.

Bila memang itu yang terjadi, maka dalam proses advokasi penghapusan 
KDRT, ketiga elemen kebijakan publik terpengaruh dan berubah mulai dari 
budaya, tata laksana, hingga naskah hukumnya.

Tugas advokasi berikutnya adalah penanganan kasus KBGS di luar 
pernikahan yang korbannya wanita dewasa.

Di ranah komunitas (budaya hukum), jaringan kerja advokasi masih 
berhadapan dengan sikap masyarakat yang menyalahkan korban dan 
terbatasnya pamahaman akan pengabaian hak-hak korban selama ini. 
Hak ini meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang 
sampai sekarang belum dijamin dalam hukum positif di Indonesia.

Selain meningkatkan pemahaman, yang harus dilakukan adalah 
mendorong perubahan paradigma tentang relasi kuasa gender yang 
timpang di masyarakat. Sebab, kekerasan seksual kerap dilakukan oleh 
seseorang dengan kuasa yang lebih besar daripada korbannya.

Alih-alih menyalahgunakan kuasanya untuk melakukan kekerasan seksual, 
mereka dipaksa dengan suatu rumusan hukum pidana untuk bertanggung 
jawab memberikan perlindungan ke orang-orang yang tergantung secara 
ekonomi, emosional, atau pendidikan yang lazim jadi korban KBGS lantaran 
ketimpangan hubungan kuasa tadi. Korban pun mempunyai jaminan rasa 
aman untuk melaporkan KBGS yang dilakukan superior mereka.

Target upaya ini adalah terjadinya perubahan nilai di masyarakat dari 
kekerasan dan tidak adil gender ke antikekerasan dan adil gender (Komnas 
Perempuan, 2021).
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Di ranah tata laksana hukum, KBGS yang dialami orang dewasa banyak 
dianggap bukan perkara pidana. Aparat penegak hukum tidak punya pasal 
untuk menjerat pelaku selain tindak pemerkosaan yang memang ada 
pasalnya dalam KUHP. Selain itu aparat jarang sekali mempertimbangkan 
ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga cenderung 
menyalahkan korban atau menengarainya sebagai tindakan suka sama 
suka.

Ketiadaan bukti fisik juga jadi kendala untuk memproses hukum KBGS. 
Aparat hukum banyak yang belum menerima hasil visum et repertum 
psikiatrikum yang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa korban 
sebagai bukti untuk dibawa ke pengadilan. Padahal, hasil visum jenis ini 
sudah lazim digunakan dalam penegakan UU Penghapusan KDRT.

Untuk naskah hukum, belum ada kebijakan yang bisa menjerat pelaku 
KBGS kepada orang dewasa di luar perkawinan secara pidana kecuali 
pemerkosaan dan pencabulan yang diatur dalam KUHP. Karenanya, 
kasus-kasus tersebut tidak bisa terlayani aparat untuk memenuhi hak atas 
penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Atas besaran persoalan tersebut, maka sejumlah ornop dan jaringan 
masyarakat merumuskan dan telah mengusulkan ke parlemen agar ada 
kebijakan setingkat UU yang mampu mengakomodasi penanganan KBGS 
di negeri ini sejak pertengahan dekade lalu. Usulan ini kondang disebut, 
rancangan UU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). 
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Belajar dari Pengalaman
Advokasi
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Belajar dari Pengalaman Advokasi

Organisasi nonpemerintah (ornop) di Indonesia sudah banyak didirikan 
untuk mengatasi persoalan pengabaian pemenuhan HKSR dan 
penghapusan KBGS. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 
2020, setidaknya terdapat 239 lembaga yang membantu pengaduan kasus 
kekerasan terhadap perempuan. 

Saya tidak menemukan berapa jumlah ornop yang mengurus pemenuhan 
HKSR secara nasional.

Meski demikian, persoalan dalam pemenuhan HKSR dan penghapusan 
KBGS berdasarkan pengalaman dan modal kerja advokasi lembaga-
lembaga yang menjadi penutur kisah dalam tulisan ini sudah saya uraikan. 
Berikut adalah cerita-cerita pengalaman tiap penutur kisah yang saya 
harap bisa menjadi bahan belajar bagi para pegiat advokasi ke depan.

Karawang, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang sempat jadi lumbung 
padi nasional juga pernah dikenal sebagai sentra tenaga kerja wanita 
(TKW). Bahkan ketika itu, bayi perempuan yang lahir di sana dijuluki “walet”. 
Ya, walet, nama burung yang sarangnya terkenal mahal. 

“Mereka (anak perempuan) lebih berharga ketimbang lelaki karena setelah 
lulus SD, tunggu setahun dua tahun sudah bisa berangkat ke luar negeri 
menjadi TKW. Dengan memalsukan usia dan iming-iming tentunya,” 
ujar Tatang Rakhman, salah seorang pendiri Yayasan Semak di awal 
perbincangan.

Tatang dan rekan-rekannya di Yayasan Semak mulai bekerja di Karawang 
pada 2005 untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak. Ini adalah 
strategi mereka agar isu advokasi anak-anak perempuan yang dijadikan 
buruh migran setelah lulus sekolah dasar lebih bisa diterima masyarakat 
setempat.

Peraturan Desa Pembatasan Usia Keberangkatan
Buruh Migran 
Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (Semak)
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Menurut Tatang, bahkan siklus hidup anak perempuan di sana adalah lahir-
besar-jadi TKW-menikah-meninggal. “Kalau tidak ada TKW-nya itu berarti 
nggak hidup,” kelakar Tatang.

Karena sudah seperti budaya, Yayasan Semak berpikir bahwa akan susah 
mengubah pola pikir tokoh-tokoh masyarakat di sana. Sehingga Tatang 
dkk. mengajak pemuda-pemudi setempat yang bukan tokoh – tidak 
dikenal, untuk sama-sama memahami bahwa hal tersebut merupakan 
persoalan setempat. Persoalannya adalah, bahwa anak-anak ini terlalu 
berisiko untuk bekerja, apalagi bekerja di luar negeri.

Barulah pada 2008, anak-anak muda yang sering diajak diskusi tadi 
mencoba berkomunikasi dengan pihak desa. Anak-anak muda yang 
kemudian disebut Yayasan Semak sebagai kader ini kemudian rutin 
mengikuti musyawarah desa. Mereka lalu berusaha untuk mengikuti setiap 
musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) sampai 
akhirnya terbitlah peraturan desa.

Peraturan desa tersebut isinya tidak mengizinkan anak-anak untuk 
berangkat menjadi buruh migran sebelum berusia 18 tahun.

Dalam proses advokasi ini, Yayasan Semak menyadari sepenuhnya 
bahwa mereka adalah pihak luar. Oleh karena itu, mereka melakukan 
pengorganisasian pemuda-pemuda setempat untuk menjadi kader 
desa yang kemudian maju dan bergerak untuk mendorong terjadinya 
perubahan di komunitasnya sendiri.

Yang Yayasan Semak lakukan adalah membuat forum-forum diskusi 
bersama kader-kader desa setidaknya selama tiga tahun sebelum 
akhirnya terbit sebuah peraturan desa. 

Saat itu peraturan desa tadi belum dinaungi oleh peraturan sejenis di atas 
administrasi desa. Karenanya, jaringan kerja Yayasan Semak memfasilitasi 
pertemuan kader-kader desa dengan pihak kabupaten. 

Dari sanalah lahir Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 2012 yang 
menjadi payung peraturan-peraturan sejenis di bawahnya.

Kisah Yayasan Semak dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang 
tidak mengizinkan anak-anak berangkat menjadi buruh migran sebelum 
usia 18 tahun bukan perkara mudah. 

Selain waktu yang relatif panjang (2005-2012), mereka perlu mendapatkan 
data yang menunjukkan adanya persoalan di tempat kerja advokasi. Saat 
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itu, isu yang dipilih adalah hak pendidikan anak. Mereka mendorong kader-
kader yang berhasil digalang selama tiga tahun untuk membentuk Komite 
Pendidikan Masyarakat Desa di 12 tempat.

Tugas komite ini adalah mengumpulkan data anak-anak yang putus dan 
tidak melanjutkan pendidikan setelah SD dari tiap rumah di desa masing-
masing. Awalnya mereka menyangkal kalau ini adalah sebuah persoalan di 
komunitas mereka, karena mereka sering bertemu anak-anak itu, bertegur 
sapa, dan rasanya baik-baik saja.

Setelah memahami persoalannya yang ditunjang dengan data lapangan, 
barulah komite yang terdiri dari warga lokal ini menganggap ini adalah 
masalah serius dan perlu diubah. Data-data inilah yang kemudian dibawa 
oleh Komite Pendidikan Masyarakat Desa ke pemerintah kabupaten dan 
DPRD melalui rapat-rapat dengar pendapat.

Selain mendorong perubahan naskah kebijakan di parlemen dan 
pemerintah kabupaten, tugas komite adalah mengajak masyarakat desa 
berdiskusi tentang pendidikan, tenaga kerja migran, tentang sponsor 
tenaga kerja migran yang jahat, serta kiat supaya selamat saat menjadi 
tenaga kerja migran.

30 anak
yang putus dan/ atau tidak 
melanjutan pendidikan sekolah 
dasar. Anak perempuan yang 
tidak lanjut sekolah ini pasti 
menjadi TKW. “Waktu itu ke 
Arab, musimnya,” jelas Tatang.

“
Saat itu komite menemukan, setidaknya di setiap desa terdapat lebih dari 
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Komite ini sering berkumpul dengan buruh migran yang pulang dengan 
selamat setelah mendapat perlakuan buruk. Mereka merumuskan kiat 
supaya bisa selamat selama pergi, bekerja, dan pulang ke tanah air. Selain 
hanya selamat, mereka juga merumuskan kiat menjadi buruh migran yang 
sukses dari pengalaman pelaku yang sudah berada kembali di kampung 
halamannya. 

Pertemuan antarwarga rutin komite ini lakukan sehingga warga 
mempunyai rujukan pengetahuan sebagai bekal untuk memilih apakah 
akan menjadi buruh migran atau tidak.

Adanya peraturan desa tentang penundaan usia keberangkatan buruh 
migran memang masih menjadi “pekerjaan rumah” dalam penerapannya. 
Namun sedikit demi sedikit perubahan terjadi. Salah satu perubahan 
signifikan adalah, sponsor buruh migran harus berasal dari desa yang 
sama dengan calon tenaga kerja. Karena dahulu banyak sekali sponsor 
dari luar desa yang mencari anak-anak untuk dijadikan buruh migran. 
Mereka cenderung lepas tanggung jawab bila terjadi masalah dengan 
buruh yang disponsorinya.

Selain itu, tentu saja calon buruh migran harus mematuhi batasan usianya.
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Semenjak adanya peraturan desa, angka putus sekolah juga berkurang. 
Bahkan Tatang masih sering mendapat kabar dari kader-kader di 
Karawang, sekarang ini tidak banyak lagi TKW di dua kecamatan tempat 
Yayasan Semak bekerja ketika itu.

Menurut Tatang, anggapan masyarakat di sana saat ini, buruh migran itu 
adalah lulusan SD, sementara anak yang sekolahnya lebih tinggi akan lebih 
memilih bekerja di Karawang atau setidaknya di dalam negeri.

Advokasi yang Tatang dkk. lakukan diakui memang tidak menyentuh akar 
persoalan, yakni kebutuhan ekonomi. Peraturan desa itu tidak menjamin 
orang yang tidak menjadi buruh migran akan sejahtera. Peraturan ini 
menunda usia keberangkatan seseorang ke luar negeri untuk bekerja. “Ini 
dilakukan supaya buruh migran menjalani prosedur resmi sehingga negara 
bisa melindungi jika terjadi apa-apa,” pungkas Tatang.

Ya, ini merupakan sebuah kemenangan dalam advokasi walaupun 
skalanya adalah pembatasan usia bukan yang lebih besar dari itu. 
Kemenangan sekecil apapun tetap perlu dirayakan, bukan?

Mengadvokasi Perlindungan Anak-Anak yang Dilacurkan 
Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (Semak)

Garut adalah kabupaten di Jawa Barat dengan wilayah yang luasnya lebih 
dari tiga ribu kilometer persegi membentang dari pantai selatan Jawa 
hingga ke tengah pulau. Wilayah utara merupakan jalur lintas kota dari 
wilayah timur Jawa menuju Bandung lalu Jakarta. Di sini terdapat warung 
remang-remang yang biasa disambangi pengendara untuk jajan seks.

Penjaja seks di lokasi prostitusi itu banyak yang berusia remaja bahkan 
tergolong anak. Pemerintah kabupaten sebenarnya sudah mengetahui 
hal ini. Karena itu saat Yayasan Semak datang ke sana untuk mengurus 
masalah anak-anak yang dilacurkan ini, mereka turut dibantu oleh tenaga 
sosial setempat. 

Mereka dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam memetakan 
area kerjanya. Ada dua kecamatan di mana angka anak yang dilacurkan 
mengkhawatirkan. Dua kecamatan inilah yang dilewati jalan lintas kota 
di mana terdapat tempat-tempat prostitusi terselubung tadi. Di dua 
kecamatan inilah Yayasan Semak bekerja pada 2015.
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“Kenapa kita melibatkan TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan), 
karena saat itu kita sama sekali blank dengan wilayah Kabupaten Garut,” 
aku Rina Nurhayati, Pendamping Lapangan Yayasan Semak.

Rina juga menjelaskan, mereka bekerja di tiga desa yang memiliki perannya 
masing-masing, yakni penyalur, penyangga, dan tempat prostitusi 
terselubung berlangsung. Dua desa di Kecamatan Limbangan dan satu 
desa di Kecamatan Selaawi.

“Penyangga artinya menjadi desa penghubung antara desa penyalur dan 
tempat prostitusi,” Rina melanjutkan penjelasannya.

Walaupun mendapat dukungan dinas sosial setempat, program 
perlindungan anak khususnya bagi anak-anak yang dilacurkan yang 
diupayakan Yayasan Semak sempat ditolak aparat dan pejabat di salah 
satu desa. Mereka berdalih, di daerah mereka tidak ada pelacuran karena 
terdapat pondok pesantren terkemuka di sana dan warganya saleh.

Tapi kemudian ibu-ibu kader PKK setempat mendatangi sekretariat 
Yayasan Semak di sana. Mereka mengemukakan bahwa penjaja seks yang 
ada di warung remang-remang di sana memang benar ada yang berasal 
dari daerah mereka. Kebanyakan orang tua mereka bekerja berjualan di 
luar kota. “Nanti lah, Pak, kalau staf desa nggak mau bantu, kita yang akan 
bantu,” Tatang mengulang pernyataan kesediaan ibu-ibu tadi.
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Tatang menambahkan, desa tempat mereka sempat mendapat penolakan 
dari aparat desa tadi justru menjadi desa yang paling mendukung program 
Yayasan Semak dibanding dua desa lainnya. 

Namun menurut Rina, penolakan juga terjadi di desa-desa lainnya.

Di tiga desa tersebut, Yayasan Semak melibatkan kader PKK, berbagai unsur 
desa, dan juga masyarakat lainnya. Pelibatan ini untuk mengkaji secara 
lebih terperinci apakah benar peta persoalan yang dimiliki Rina dkk. sesuai 
dengan kondisi riil di tempat kerja mereka.

Selain itu mereka juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama 
dalam menggali data-data dasar di ketiga desa tersebut.

Tiap desa didampingi Fasilitator Lapangan Yayasan Semak.

Kajian aksi partisipatif mereka lakukan bersama kelompok-kelompok yang 
telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena Yayasan Semak 
sadar betul bahwa mereka adalah pihak luar. Yang akan melakukan 
pekerjaan advokasi nanti adalah komunitas di sana.

Karena mendampingi warga tiga desa secara intensif, tinggal di sana dan 
terdapat sekretariat yang terbuka 24 jam, ditambah kajian-kajian aksi 
yang melibatkan warga setempat, di tahun pertama mereka mendapat 
dukungan berbagai pihak.
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Jadi antara kajian dari dinas sosial dan kajian partisipatif warga setempat 
yang difasilitasi Yayasan Semak hasilnya klop sehingga bisa dipahami 
bersama. 

Mereka semua akhirnya terbuka bahwa di komunitas mereka terjadi 
persoalan perkawinan anak, anak-anak yang dilacurkan, serta prostitusi 
terselubung (warung remang-remang).

“Secara alamiah, kelompok tokoh agama, tokoh masyarakat yang di awal-
awal hadir akhirnya di tengah, di akhir itu sudah tidak terlibat. Tetapi, ibu-
ibu kader PKK, anak-anak remaja itu intensif (bekerja) dengan kita dan 
akhirnya bisa melakukan banyak aksi di wilayah Kecamatan Limbangan 
dan Selaawi,” tutur Rina.

Strategi selanjutnya adalah bagaimana supaya apa yang telah 
digagas Yayasan Semak di tiga desa itu berkesinambungan. Karena 
biar bagaimanapun Yayasan Semak adalah pihak luar yang melakukan 
pendidikan melalui kajian dan aksi bersama supaya warga setempat bisa 
melakukan perubahan dan mengatasi persoalan di komunitasnya sendiri.

Berbagai kegiatan harus terus berjalan. Rina mengungkapkan, akhirnya 
mereka mendorong pembentukan Komite Pendidikan Masyarakat Desa 
seperti yang pernah mereka lakukan di Karawang. 

Namun ketimbang komite tadi, nama yang digunakan di tahun ketiga 
dan keempat adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
(PATBM) yang memang sudah di SK-kan dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta pemerintah kabupaten. 

Untuk kesinambungan kegiatan, PATBM juga aktif terlibat di musyawarah 
dusun, desa, hingga kecamatan. Atas keterlibatan dalam forum-forum 
tersebut, upaya perlindungan anak khususnya yang dilacurkan di tiga desa 
tadi mendapat anggaran dari dana desa.

Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang dilacurkan?

Rina mengaku, beberapa di antara mereka berhasil mengurangi jam kerja 
di tempat pelacuran. Sebagian waktunya mereka habiskan di sanggar yang 
menyediakan berbagai macam pelatihan keterampilan untuk menopang 
kebutuhan ekonomi. Tujuan akhirnya memang mereka tidak menjajakan 
seks lagi berbekal keterampilan tadi. 

Sanggar tersebut didukung oleh pemerintahan desa, sehingga masyarakat 
termasuk orang tua banyak yang berpartisipasi. Selain mengajarkan 
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keterampilan untuk menghasilkan uang, sanggar juga menyelenggarakan 
pelatihan pengasuhan anak dan pendidikan kesehatan reproduksi dan 
seksual. Kebutuhan sanggar di tiap desa berbeda-beda. 

“Karena berdasarkan kajian yang berbeda-beda di 
antara desa, Desa Galih Pakuwon men-support untuk 
pembentukan bina keluarga remaja di posyandu. 
Kemudian pelatihan pengasuhannya lebih banyak 
dibandingkan Desa Limbangan Timur, seperti itu,” Rina 
mencontohkan keberagaman kebutuhan sanggar.

Rina juga menjelaskan, intensitas pelatihan pengasuhan yang lebih tinggi 
dilakukan karena di satu desa banyak terdapat kekerasan pada anak-anak 
perempuan.     

Selama bekerja di Garut, Yayasan Semak juga berpartisipasi dalam 
mendorong terbitnya perda perlindungan anak kabupaten. Mereka 
memfasilitasi kajian dan membentuk kelompok kerja bersama satuan 
kerja perangkat daerah dari berbagai dinas yang ada di Kabupaten Garut. 
Kelompok kerja ini juga bertekad mewujudkan Garut sebagai kabupaten 
layak anak. 

Setelah kajian awal dilaksanakan, akhirnya disepakati yang akan 
merumuskan perda perlindungan anak ini adalah Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Meskipun demikian, 
semua organ pemerintah dan nonpemerintah yang terlibat harus aktif 
menyerahkan data yang dibutuhkan. Perda disahkan. Rina dkk. pun lega.

Tapi Tatang berpendapat lain. Menurutnya, Peraturan Kabupaten Garut No. 
13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan 
itu mentah banget. Alasannya hanya dengan satu kali lokakarya, perda 
sudah selesai dan disahkan. Justru yang matang adalah upaya-upaya 
untuk mewujudkan kabupaten layak anaknya.

“Upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun organisasi-organisasi 
nonpemerintah di Kabupaten Garut dirasakan sangat solid untuk 
mewujudkan hal itu (kabupaten layak anak),” Tatang berusaha 
menjelaskan.
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Tatang mengisahkan, mereka mengadakan lokakarya bersama bupati dan 
istri wakil bupati sebagai pembicara pada akhir 2015. Turut hadir di sana 
beberapa anggota dewan dan satuan kerja perangkat daerah. “Beberapa 
bulan kemudian, perda itu lahir,” ungkap Tatang.

Menurutnya, perda itu hanya mengatur tugas pokok dan fungsi Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 
substansi perlindungan anaknya kurang. Ia pun bercita-cita ingin merevisi 
perda tersebut suatu waktu nanti.

Pelajaran yang dipetik adalah, untuk membuat naskah peraturan boleh jadi 
sangat mudah. Itu tergantung seberapa dekat pelaku advokasi dengan 
para pembuat kebijakan. Tapi apakah substansinya benar melindungi dan 
menyejahterakan rakyat atau hanya sebagai “macan kertas”? Apakah 
publik menginginkan dan terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut?

Pengasuhan Gotong-Royong Anak-Anak Buruh Migran
Tanoker Ledokombo

Ledokombo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. 
Kecamatan ini memiliki luas wilayah 157,03 kilometer persegi dengan 
jumlah penduduk 65.424 jiwa (BPS, 2019). BPS juga mencatat, penduduk 
berusia 0-19 tahun berjumlah 20.797 jiwa. 

Dalam dua dasawarsa terakhir, semakin banyak penduduk yang bekerja 
ke luar kabupaten untuk menjadi buruh migran baik di dalam negeri 
(terbanyak ke Bali) maupun luar negeri, di antaranya Malaysia, Singapura, 
Taiwan, atau Hongkong. Dampaknya adalah, banyak anak-anak mereka 
yang ditinggal di kampung halamannya bersama kerabat bahkan 
tetangga mereka.

Menurut pengakuan Farha Ciciek, pengurus Tanoker Ledokombo, pada 
2009, persoalan ini tidak dianggap masalah oleh pihak berwenang. Tidak 
ada data berapa sebenarnya anak di kecamatan ini yang ditinggal orang 
tuanya pergi untuk jadi buruh migran.

“Banyak teman dua anak saya yang tidak pulang-pulang dari bermain di 
halaman rumah kami sampai menjelang magrib,” ujar perempuan yang 
akrab dipanggil Ciciek ini.
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Anak-anak itu dititip ke nenek-kakeknya bahkan banyak juga yang dititip ke 
tetangga, karena tetangga di sana sudah dianggap saudara.

Yang membuat gusar Ciciek, ada seorang anak kelas empat SD yang 
mengasuh tiga adiknya. Adik terkecilnya usia satu tahun. “Kebayang 
nggak?” tanya Ciciek gemas.

Ciciek melihat persoalan anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja 
migran dari kesehariannya berada di Ledokombo yang merupakan 
kampung halaman suaminya. Ia merasa perlu mengatasi persoalan 
ini dengan segenap hati sebagai jalan perjuangannya setelah pulang 
kampung ke sana.

Lantas apa yang dipilih Ciciek dan suami sebagai strategi untuk mengasuh 
dan mendewasakan anak-anak yang ditinggal ini? Jawabannya adalah 
bermain!

Apa yang paling diinginkan anak-anak ini adalah orang tua mereka pulang. 
Tapi mereka paham betul bahwa orang tuanya tidak mungkin pulang 
setidaknya untuk waktu yang lama. Ada sebagian yang bapaknya pulang 
lebih cepat, tapi ibunya memang disadari meninggalkan mereka bekerja 
untuk waktu yang lebih panjang.
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Memahami benar bahwa orang tuanya belum bisa pulang, lantas apa 
yang kemudian diinginkan anak-anak itu adalah bergembira, bersenang-
senang. Caranya adalah bermain.

Anak-anak ini memang ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja, tapi 
bukan berarti mereka tidak melakukan kegiatan rutin seperti belajar, 
mengaji, merawat adik-adiknya, serta pekerjaan rumah lainnya. Karena itu 
selepas rutinitas tadi, mereka butuh bermain.

Kebutuhan anak-anak untuk bermain inilah yang membuat Tanoker 
memutuskan menggunakan strategi bermain dalam upaya mengatasi 
persoalan anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja migran. Terlebih, 
manusia pada hakekatnya adalah makhluk bermain atau homo ludens.

Permainan yang dipilih Tanoker adalah egrang.
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Tanoker berupaya mengatasi masalah di sebuah wilayah dengan melihat 
potensi bukan masalahnya. Ledokombo dikenal sebagai kecamatan miskin 
yang cukup terstigma karena minim sumber daya alam. Untuk mengubah 
citra Ledokombo, Tanoker mengeksplorasi kebutuhan bermain anak-anak. 
Egrang jadi ajang unjuk kreasi yang rutin mereka lakukan lewat berbagai 
pertunjukan sehingga lebih banyak pihak mengenal potensi anak-anak 
Ledokombo.

Karena yakin betul akan potensi anak-anak Ledokombo, Tanoker pun 
menggandeng guru, ustaz-ustazah, orang tua asuh, tenaga medis, 
juga media setempat yang potensial untuk membantu upaya mereka 
melakukan pengasuhan gotong-royong.

Egrang dipilih sebagai permainan yang bisa dikreasikan tidak hanya 
sebatas adu cepat tapi juga menjadi tarian. Dalam memperkenalkan 
potensi anak-anak ini, Tanoker rutin mengadakan festival egrang di mana 
tokoh-tokoh dan pejabat setempat hadir dan dapat memahami situasi 
yang ada di Ledokombo.

Tanoker memahami bahwa menjadi buruh migran adalah sebuah 
keterpaksaan atas kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karenanya, tidak 
hanya anak-anak saja yang mereka urus, tapi juga orang-orang dewasa 
yang masih tinggal di Ledokombo terutama perempuan dan kerabat 
pekerja migran. Mereka didorong untuk menjadi wirausahawan sosial.

Harapannya ke depan, orang-orang dewasa tidak perlu bermigrasi ke luar 
daerah untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga juga desa. 
Ekonomi desa pun bisa terus bergerak.

Ini bukan berarti melarang, karena bermigrasi adalah hak setiap orang. 
Meski demikian Ciciek menambahkan, jika harus bermigrasi lakukanlah 
dengan aman dan benar. 

“Harapan anak-anak adalah ibu dan ayah pulang. Dan kalau ayah dan ibu 
pulang itu berarti harus ada pekerjaan di sini!” tegas Ciciek.

Tanoker bersyukur ada orang-orang baik di sana yang bersedia menjadi 
wirausahawan sosial (social entrepreneur) meskipun dari skala kecil. Jadi 
menurut Ciciek, biarkan anak-anak berkreasi dengan tarian egrangnya, 
sementara yang dewasa berkreasi dengan bermacam souvenir egrang 
sebagai salah satu bentuk wirausaha.



75Belajar Advokasi

Di Kabupaten Jember lahir juga peraturan-peraturan tentang Desa Peduli 
Buruh Migran dan Keluarganya pada 2015.

Bersama berbagai pihak, pemerintah dan nonpemerintah, Tanoker turut 
terlibat dalam perumusan kebijakan-kebijakan desa hingga kabupaten. 
Proses ini membutuhkan kolaborasi serta bekerja saling percaya.

Ciciek mengaku proses advokasi yang dikerjakan Tanoker berbeda. Mereka 
percaya perubahan dapat diraih secara lebih baik apabila orang-orang 
berada dalam situasi gembira. Oleh karena itu, suasana gembira selalu 
ditampilkan Tanoker melalui festival-festival permainan anak seperti 
egrang. Ada juga festival kuliner yang dilakukan warga Ledokombo.

Selain memfasilitasi permainan bagi anak-anak, Tanoker juga memfasilitasi 
dapur. Mereka menganggap dapur sebagai kerajaan dan tempat 
eksploitasi bagi ibu-ibu yang lagi-lagi, menggembirakan.
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Tapi titk berat Tanoker lebih kepada pendampingan anak-anak ini untuk 
setidaknya menjadi penyintas di masa anak-anaknya, untuk berani 
bermimpi dan berkreasi dalam memajukan komunitasnya nanti. Keluarga, 
komunitas, kampung menjadi tempat anak-anak ini pulang, berlindung, 
serta tumbuh dewasa. Secara sederhana, itulah arti pengasuhan gotong 
royong. 

Sebagai tambahan, Tanoker Ledokombo mengembangkan situs web 
agar masyarakat luas dapat mengetahui cita-cita, metode pengasuhan 
gotong royong yang lebih terperinci, fasilitas, serta kegiatan terkini supaya 
komunitas ini bisa lebih maju lagi.

“Jadi kesenian rakyat, makanan, dan tanaman sekarang itu menjadi jalan 
advokasi kami,” tandas Ciciek.

Awalnya ini adalah organisasi lokal di Malang, Jawa Timur. 

Pada 2016, saat anggota-anggota organisasi ini sudah lulus kuliah 
serta banyak berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mereka masih 
berkomitmen dengan apa yang mereka kerjakan di Malang. Akhirnya 
mereka meneruskan organisasi tadi dengan isu pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs) karena tagline-nya, “Leave No One Behind” 
dirasa sesuai dengan karakter mereka.

Yayasan 2030 Prapta Nusa diresmikan pada 2018 sebagai organisasi 
nasional dengan jaringan organisasi-organisasi nonpemerintah se-Asia 
Pasifik yang memperjuangkan pemenuhan SDGs pada 2030 melalui 
partisipasi bermakna anak muda.

Sejak aktif dalam jaringan regional tersebut pada 2016, delegasi anak-anak 
muda ini menggunakan 2030 Youth Force sebagai nama generik delegasi 
ditambah nama negara asal mereka. Maka hingga sekarang, mereka lebih 
terbiasa menyebut organisasinya, 2030 Youth Force Indonesia ketimbang 
Yayasan 2030 Prapta Nusa. 

Rizky Ashar Murdiono, Kepala Bidang Kemitraan 2030 YFI menjelaskan, 
saat ini mereka sedang mengembangkan ringkasan isu (issue brief) untuk 
proyek advokasi pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS. Karena wilayah 

Pelibatan Bermakna Anak Muda dalam Pemenuhan SDGs
Yayasan 2030 Prapta Nusa (2030 Youth Force Indonesia [YFI])
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kerjanya di tiga provinsi berbeda, maka pemetaan kebijakan di tiap daerah 
menjadi penting.

“Kita harus tahu dulu yang akan diperjuangkan, makanya kita bikin issue 
brief-nya,” terang Rizky.

Pemetaan kebijakan di daerah akan jadi langkah awal mereka, sebab 
tidak bisa satu strategi advokasi untuk semua. Pemetaan ini akan berguna 
untuk mengetahui konteks lokalnya, jadi tiap daerah akan berbeda cara 
advokasinya.

Kalau orang mudanya sudah paham dengan isu di daerahnya masing-
masing, mereka akan dapat memengaruhi kebijakan di daerahnya dengan 
benar-benar ikut diskusi dengan para pembuat kebijakan lokal. Anak-anak 
muda di tiap daerah akan melaksanakan strategi advokasi yang nanti 
mereka rumuskan.

Salah satu fokus kerja 2030 YFI untuk advokasi pemenuhan HKSR dan 
penghapusan KBGS adalah, meningkatkan partisipasi bermakna anak 
muda dalam advokasi kedua isu tersebut. “Kalau kita sih kapasitasnya 
lebih untuk memberikan kapasitas dan mempersiapkan masuk ke ranah 
diskusinya dengan pemerintah,” terang Rizky.

2030 YFI menyasar untuk

Mimbar tersebut diyakini sebagai bahan perumusan strategi global yang 
memiliki daya dorong untuk pemenuhan SDGs di tiap negara. Maka, isu 
pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS akan mereka jadikan bahan 
untuk dilaporkan dalam mimbar tersebut.

Organisasi ini punya tiga tataran kerja untuk mengusung suatu isu di 
kalangan anak-anak muda, yakni peningkatkan kesadaran (raising 
awareness), penguatan keterlibatan (engagement), dan advokasi.     

 Voluntary 
National Review

sebuah mimbar berbagi 
pengalaman dalam 
pemenuhan SDGs yang tiap 
tahun digelar dalam forum 
politik tingkat tingginya.
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Di ranah kerja peningkatan kesadaran, mereka menyelenggarakan 
pendidikan mengenai isu yang mereka usung bagi anak-anak muda. 
Caranya berbagai macam, mulai dari kelas konvensional hingga 
pemanfaatan platform di dunia maya. Untuk itu, 2030 YFI tentu melibatkan 
berbagai cendikiawan yang mumpuni di bidangnya masing-masing dalam 
kerja peningkatan kesadaran dan pemahaman ini.

Dalam penguatan keterlibatan, mereka mempertemukan anak-anak 
muda yang sudah paham dan sadar isu untuk saling berdiskusi lalu 
mengemukakan pendapatnya ke khalayak yang lebih luas. Dalam ranah 
kerja ini, mereka mengandalkan platform di dunia maya yang sudah 
ada melalui berbagai media dengan konten kreatif. Tidak menutup 
kemungkinan, para peserta juga mengembangkan platform untuk 
menyebarluaskan pendapat mereka.

Di ranah kerja advokasi, anak-anak muda yang sudah terlibat di dua ranah 
kerja sebelumnya difasilitasi untuk menyampaikan pendapat mengenai isu 
yang mereka usung ke pemerintah dan para pembuat kebijakan.

Ketiga ranah kerja inilah yang akan diadopsi untuk advokasi pemenuhan 
HKSR dan penghapusan KBGS.
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Dalam rangka memengaruhi kebijakan publik, mereka berhubungan rutin 
dengan Sekretariat SDGs yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) RI. Mereka juga pernah diundang oleh Kantor Staf 
Presiden RI untuk diajak berdiskusi mengenai pemenuhan SDGs dari sudut 
pandang anak muda. Sasaran utamanya tetap dalam rangka mengangkat 
isu prioritas Indonesia di Voluntary National Review SDGs.

2030 YFI mengaku, merasa belum punya pengalaman dalam mendesakkan 
terjadinya perubahan sebuah kebijakan publik. Padahal tanpa disadari, apa 
yang mereka kerjakan adalah advokasi alias mengubah kebijakan publik. 
Ketidaksadaran ini terjadi lantaran organisasi ini sangat terpaku dengan 
jargon partisipasi bermakna anak muda (meaningful youth participation) 
dalam memenuhi tujuan-tujuan global yang lestari alias SDGs.

Tirza Listiarani, Koordinator 2030 YFI menjelaskan secara lebih terperinci 
mengenai apa itu partisipasi bermakna anak muda dalam proses 
pembuatan keputusan. “Sebenarnya itu yang kita mau,” tandas perempuan 
dengan nama panggilan Sasa ini.

Ada pelajaran penting di sini, bahwa gerakan advokasi kerap dikonotasikan 
melawan atau antipemerintah di mana penggunaan kekerasan serta aksi 
massa lazim dilakukan. Padahal banyak sekali gerakan advokasi alias 
mengubah kebijakan publik yang dilakukan tanpa adanya aksi massa. 
Strategi advokasi bisa dipilih. Aksi massa untuk mendesakkan sebuah 
kebijakan adalah jalan yang dipilih bila proses advokasi banyak mendapat 
halangan.

2030 YFI menekankan partisipasi bermakna anak muda dalam pemenuhan 
SDGs sebagai jalan advokasinya. Perubahan pun terjadi!

Sasa mengutarakan, mereka ingin menyatakan khususnya kepada 
pemerintah bahwa anak muda punya inovasi dan suaranya layak didengar 
karena merekalah pemilik masa depan, sehingga anak muda harus 
ambil bagian dalam pemenuhan SDGs. “Itu yang sudah kami sampaikan 
ke bapak-ibu di Sekretariat SDGs dan pada akhirnya dibentuklah Indeks 
Pembangunan Pemuda, misalnya,” tambah Sasa.

Sebagai informasi, tadinya Voluntary National Review SDGs yang 
disampaikan pihak Indonesia tidak ada dialog khusus dengan orang 
muda. Tapi kemudian di tahun ini dialog itu ada, sehingga anak muda 
tidak hanya menjadi simbol keterwakilan (token) semata tapi benar-benar 
berpartisipasi.
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Program-Program Pemenuhan HKSR dan
Penghapusan KBGS
Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia (Rutgers Indonesia)

Rizky menambahkan, bahwa mereka sangat berhati-hati untuk mengusung 
isu yang mereka sampaikan di media sosial. Mereka sadar kalau isu 
yang mereka usung dianggap melawan narasi pemerintah justru akan 
kontraproduktif. Habis energi mereka untuk adu argumen di dunia maya 
dengan pendengung (buzzer) pemerintah dan akhirnya tidak dilibatkan 
dalam pertemuan-pertemuan dengan pemerintah.

“SDGs adalah agenda global sehingga sudah semestinya seluruh dunia, 
termasuk Pemerintah RI berkomitmen untuk mencapai tujuan pada 2030 
itu,” pungkas Rizky.

Pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia 
memprihatinkan, karenanya perlu ada perubahan. 

Demikian Hastin Atas Asih, Manajer Proyek di Rutgers Indonesia membuka 
perbincangan.

Perjuangan memenuhi hak-hak tersebut banyak berbenturan atau kerap 
dibenturkan dengan nilai-nilai pribadi, budaya, dan agama yang dianut 
masyarakat. Oleh karena itu, semua program di Rutgers mencoba masuk 
ke dalam regulasi dan komunitas untuk mengurangi kekakuan dalam 
menganut nilai-nilai tadi. Rutgers juga bekerja supaya ada penafsiran-
penafsiran mengenai pemenuhan HKSR atas nilai-nilai agama.

Keluarga sebenarnya ada yang sudah mengetahui dan harusnya 
mengajarkan tentang HKSR ke anak-anaknya tapi mengabaikannya. Itu 
juga terjadi di lingkungan sekolah, karena merasa itu bukanlah materi 
pendidikan yang penting. Lagi-lagi penyebabnya adalah nilai yang dianut.

“Kalau kesehatan reproduksinya saja, sebenarnya 
sudah diketahui masyarakat secara luas dan 
pemerintah mengupayakannya. Tapi karena 
terdapat hak yang perlu dipenuhi itu, maka perlu 
diperjuangkan dari berbagai sudut”.
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Dalam pendidikan HKSR, yang dibicarakan bukan hanya tubuh tapi 
terutama tentang hak anak dalam mendapatkan layanan dan informasi 
tentang kesehatan reproduksi. Hastin mencontohkan hak yang dibicarakan 
adalah tentang mendapat kontrasepsi atau memilih kapan dan dengan 
siapa si anak akan menikah. “Ini kan banyak dibenturkan dengan nilai-nilai,” 
tutur Hastin. 

Di lingkungan pendidikan sekolah, banyak yang tidak siap untuk mengulas 
hal tersebut. Ketidaksiapannya baik secara organisasi maupun individu. 
Akhirnya informasi yang didapatkan siswa tidak menyeluruh.

Di rumah pun sama. Anak menghadapi nilai-nilai patriarki atau nilai agama 
individu, Hastin mencontohkan, yang memang menganggap itu tabu. Ini 
terjadi di hampir kebanyakan keluarga. Sehingga sedikit informasi yang 
didapat anak dari sekolah, dibawa ke rumah, akhirnya hilang.      

Masyarakat banyak yang belum terpapar apalagi menghayatinya!

Hastin pun menceritakan sebuah kasus ironis yang terjadi di salah satu 
program Rutgers. Di sana ada keluarga yang sudah terpapar dengan HKSR. 
Komunitas termasuk ekosistemnya sudah terbangun. “Sudah oke, tidak 
boleh ada perkawinan anak,” ujarnya. Tapi saat anak dari keluarga tersebut 
hamil, masih di bawah umur, ia tetap diizinkan menikah. 
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Hastin menyayangkan, padahal anak tadi bisa ditanyakan maunya seperti 
apa dan diberi pilihan-pilihan. 

Di daerah yang sudah terdidik, sudah kuat, sudah ada surat edaran di desa 
seperti itu pun pernikahan anak masih berlangsung. Itulah mengapa tadi 
Hastin menyebut pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masih 
memprihatinkan serta masih perlu perjuangan panjang.

Jikapun regulasi-regulasinya sudah ada, belum tentu komunitas 
mengimplementasikannya. “(Ada) regulasi doang enggak akan jalan 
(layanan dan penguatan komunitasnya),” ujarnya. Atau memang 
regulasinya belum mengatur. Misalnya, dalam UU Kesehatan tidak diatur 
soal aborsi dan pemanfaatan alat kontrasepsi di luar pernikahan. 
Dampak terhadap keadaan ini adalah, anak-anak remaja tidak memiliki 
pemikiran kritis dalam menghadapi situasi sosial yang ada di masyarakat. 
Mereka semestinya bisa menilai untuk bersikap dan menempatkan diri agar 
bisa tumbuh secara maksimal tanpa dibenturkan dengan nilai-nilai yang 
sebetulnya akan menghalangi mereka untuk berekspresi dan berkembang.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat ada adat yang dianut kuat untuk 
menikahkan muda-mudi yang ketahuan berada di luar rumah selepas 
senja. Tidak ada ampun bagi mereka, tidak ada peluang untuk membela 
diri. Mereka ditangkap dan langsung dinikahkan. Apabila dibatalkan, sanksi 
sosial budaya atas nilai adat yang berlaku di sana tadi diberlakukan bagi 
pasangan itu dan keluarganya.

Tentu saja kesempatan bagi anak-anak ini atas kehidupan, kesehatan, dan 
pendidikan yang lebih baik kandas.
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Hastin memberikan ilustrasi lain perkawinan anak di Indonesia. Perkawinan 
anak dilakukan untuk mengalihkan beban ekonomi keluarga khususnya 
di saat wabah korona. Anak perempuan terutama dipaksa menikah saat 
usianya masih muda. Ini terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

Di daerah Jawa Tengah, perkawinan anak banyak dilakukan lantaran unsur 
agama untuk mengindari zina.

Propaganda di media sosial untuk tidak berpacaran alih-alih langsung 
menikah demi menghindari zina, menurut Hastin juga jadi salah satu faktor 
yang mendorong perilaku kawin muda anak-anak di Indonesia. 

Mengenai kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan, Hastin 
berpendapat, ini berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan 
HKSR. Menurutnya, kalau anak-anak ini terdidik dan memahami hak-
hak kesehatan seksual dan reproduksinya, mereka akan bertindak atas 
pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya.

Ironisnya, di Jakarta saja akses remaja terhadap informasi HKSR masih 
sangat minim.
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Pendidikan HKSR akan mencegah kekerasan berbasis gender dan seksual, 
karena di dalamnya membahas soal relasi kuasa serta keputusan terhadap 
tubuh yang menumbuhkan sikap saling menghargai. Tindakan yang 
dilakukan suatu pasangan akan didasarkan pada kesepakatan dan sikap 
saling menghargai.  

Hastin mengutip sebuah kajian yang menunjukkan berkurangnya 
perundungan berbasis gender dan seksualitas di sekolah-sekolah yang 
melakukan pendidikan HKSR meskipun angkanya tidak signifikan.

Kemasan agar pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS diterima 
masyarakat Indonesia dengan ragam nilai yang dianutnya masih terus 
dicari dan dimutakhirkan. Karena situasi politik, sosial-budaya, dan 
sebagainya terus berkembang, Rutgers terus melakukan kajian terutama di 
komunitas untuk mengemas kedua isu ini.

Untuk payung hukum dan naskah-naskah kebijakan, tugas Rutgers adalah 
memasok data dan fakta kepada jaringan kerja. Selain itu, mereka juga 
terus melakukan pemetaan apakah sudah atau belum ada regulasi-
regulasi yang relevan. Kalau sudah ada, apakah memang mengakomodasi 
kebutuhan lalu bagaimana penegakannya. Ini dilakukan dari tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke desa.

Pemetaan dilakukan agar bisa lebih tepat sasaran. Mana regulasi yang 
perlu diperkuat dan mana yang memang harus dibuat. Mereka melakukan 
ini bersama ahli-ahli di bidang kebijakan publik.

Di ranah kerja pendidikan dan penyebarluasan informasi, narasi-narasinya 
dikemas dengan sangat hati-hati agar tidak kontraproduktif dengan 

Karena prinsip akhirnya nilai, 
maka Rutgers melakukan 
penguatan dalam tiga hal, yaitu

payung hukum 
atau regulasi

 penguatan 
komunitas

pendidikan dan 
penyebarluasan

informasi
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harapan mendapat dukungan masyarakat yang lebih luas. Pemakaian 
kata-kata yang sensitif dan bertentangan dengan nilai agama sebisa 
mungkin dihindari saat berbicara ke publik.

Rutgers bekerja juga dengan pakar-pakar komunikasi untuk mengemas 
narasi dan bekerja dengan media terutama bagi mitra-mitra kerjanya. 
Tema-tema diskusi dengan masyarakat yang lebih inklusif dan disukai anak 
muda pun dipilih seperti “kesehatan menstruasi” atau “pacaran sehat”.

“Kespro kan sebenarnya bukan ngomongin yang selama ini dipikirkan 
orang, pornografi dan sejenisnya, tapi jaga kebersihan tubuh, semacam 
itu,” terang Hastin.  

Untuk melakukan pendidikan HKSR di sekolah, mereka masuk ke dalam 
sistem pendidikan dan kesehatan. Hastin melihat sejumlah peluang bahwa 
pendidikan HKSR ini penting untuk mengatasi masalah stunting (kontet, 
akibat gizi buruk kronis) yang dekat hubungannya, misalnya.

Di ranah kerja ini, Rutgers intensif bekerja dengan pemerintah, terutama 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, serta Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Mereka mengembangkan modul-
modul pendidikan kesehatan reproduksi bukan hanya bagi siswa sekolah 
tapi juga berbagai kelompok di masyarakat.

Selain pembuatan modul pendidikan, Rutgers juga turut serta dalam 
menyusun strategi nasional untuk meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan remaja. Dokumen ini dibuat agar pemerintah pusat lebih 
memperhatikan kebutuhan remaja.

Paket lengkap untuk pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS terdiri 
dari pengetahuan, modul, sampai pelatihan kepada aparat. Kalau belum 
ada payung hukumnya, maka dibuat supaya aparat dan masyarakat 
punya perlindungan dan rasa aman dalam berupaya memenuhi hak-hak 
tersebut.

Hastin menceritakan bagaimana seorang bidan desa terlatih melayani 
anak yang hamil di luar nikah secara lebih ramah bahkan melakukan 
pelayanan di rumah untuk menghindari rasa malu pasien kalau berada di 
tempat praktiknya. Di tempat mereka bekerja sudah terdapat peraturan 
desa untuk perlindungan anak. Orang tuanya pun terlatih untuk menjaga 
dan merawat anak-anak ini.
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Kisah tadi menunjukkan bahwa paket lengkap pengetahuan, pelatihan 
beserta modulnya, juga payung hukum amat mendukung pemenuhan 
hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi termasuk upaya penghapusan 
kekerasan seksual. 

Dalam ranah kerja penguatan komunitas, tokoh-tokoh budaya dan agama 
dilibatkan terutama yang memiliki pemikiran progresif. Hal ini senantiasa 
untuk meredam benturan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang 
kadang dianut masyarakat secara mentah-mentah. Mereka merumuskan 
tafsir atas nilai-nilai agama dan budaya yang memang mendukung 
pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS.

Sepengetahuan Hastin, terdapat ayat-ayat dalam kitab suci agama yang 
tidak bertentangan dengan kesetaraan gender atau kesehatan seksual 
dan reproduksi. Bahkan kalau prinsipnya untuk kesehatan, agama justru 
mengajarkannya. 

Saat berhadapan dengan masyarakat yang terlalu taat terhadap pemuka 
agamanya, anak-anak muda yang menjadi kader pendidikan HKSR sering 
direndahkan dan ditentang.

Yang kemudian dilakukan adalah melibatkan para pemuka agama 
dan kelompok-kelompok keagamaan bersama dinas kesehatan untuk 
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menyampaikan informasi mengenai keluarga berencana atau aborsi yang 
berkaitan dengan keselamatan nyawa. Para pemuka agama inilah yang 
menyebarkan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi 
ke masyarakat, difasilitasi kader yang kebanyakan terdiri dari anak-anak 
muda.

Bersama mitra-mitra kerjanya, Rutgers melakukan strategi untuk bekerja 
secara lateral, tidak berkonfrontasi saat membahas hak kesehatan seksual 
dan reproduksi di komunitas. Karena merupakan hak asasi manusia, maka 
pada akhirnya komunitas juga merasa punya kebutuhan sama agar hak-
hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka dipenuhi.

Rutgers menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya, 
kerja berjejaring dirasa amat penting. Porsi yang mereka kerjakan 
dalam jaringan selain mengelola hibah bagi mitra-mitra kerjanya, juga 
menyediakan bukti-bukti ilmiah untuk advokasi.

Saat bekerja dengan pemerintah, Hastin mengaku harus berstrategi dan 
jeli. Karena tidak tiap organisasi pemerintah punya prioritas program, 
anggaran, dan SDM yang sesuai dengan apa yang Rutgers kerjakan. 
Pemerintah juga akan berpikir panjang saat menerima usulan untuk 
memperluas cakupan program yang sebenarnya sudah diuji coba di 
sebuah desa atau kabupaten. Apakah ini strategis, penting, dan bisa 
dilakukan di tempat lain.

Akhirnya Rutgers melibatkan pemerintah dari awal perencanaan hingga 
evaluasi program. Dengan jeli mereka membedah adanya prioritas 
program, anggaran, dan SDM-nya. Kalau ada yang cocok dengan 
program yang Rutgers usung, barulah mereka mengerjakannya dari tahap 
perencanaan. Tapi Hastin memberi catatan, prosesnya jadi lebih panjang 
karena membedah satu per satu, meyakinkan, juga mengumpulkan 
mereka untuk koordinasi.

Seperti bekerja dalam komunitas, ada hal yang perlu dipilah-pilah. Ada 
yang bisa dikerjakan bersama pemerintah, ada yang memang harus 
dikerjakan tanpa mereka. Tapi, Hastin menegaskan, meski masih banyak 
keterbatasan, mau tidak mau pemerintah harus ikut diajak bekerja sama. 
Karena mereka adalah entitas yang bisa berkesinambungan.

“Pelan-pelan lah. Yang penting masuk dulu, diakui dulu, nanti pelan-pelan 
di situ kita akan ubah. Kita masukkan value-value-nya itu pelan-pelan, 
bertahap. Itu strateginya kita jadinya,” pungkas Hastin.
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Mengadvokasi Korban Kekerasan Seksual
LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta

LBH APIK lahir karena tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di 
Indonesia. Secara spesifik, lembaga ini bertujuan untuk mengadvokasi 
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Saat itu, 1990-an, belum ada lembaga bantuan hukum yang melakukan 
pendampingan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak secara langsung.

Padahal menurut Dian Novita, Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH 
APIK, ketika itu sudah banyak kasus yang dilaporkan ke kepolisian maupun 
lembaga-lembaga bantuan hukum, tapi sedikit yang mau meresponsnya. 
Perempuan dengan panggilan akrab Dinov ini menambahkan, ketika itu 
kasus yang mereka dampingi kebanyakan adalah kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT). UU Penghapusan KDRT pun disahkan pada 2004.

Ini adalah pelajaran mengenai durasi advokasi yang bisa berlangsung 
hampir sepuluh tahun. Dinov menegaskan, LBH APIK lahir pada 1995 
sementara UU Penghapusan KDRT baru terbit pada 2004.

Dari banyaknya kasus yang LBH APIK tangani hingga diterbitkannya UU 
terkait, banyak orang mulai paham mengenai KDRT. Sebelumnya KDRT 
dianggap berada di ranah privat, bukan urusan publik.

Biarpun UU tersebut sudah 17 tahun diterapkan, angka kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga tidak pula menurun, bahkan meningkat. 
Namun Dinov menerangkan, peningkatan kasus bisa terjadi karena faktor 
meningkatnya kesadaran perempuan untuk berani melaporkan kasusnya, 
atau angka kasusnya memang meningkat.

Dinov lebih meyakini, terjadi peningkatan kesadaran korban untuk melapor 
ketika mengalami KDRT. Ini tidak terlepas dari adanya substansi hukum 
berupa UU sehingga korban lebih punya peluang untuk tahu apa yang 
harus dilakukan ketika mereka mengalami kekerasan, termasuk ke mana 
mereka harus melapor.

Kekerasan berbasis gender di masyarakat masih tinggi. Hal ini diperparah 
oleh kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak korban. Bahkan, 
banyak orang yang menyalahkan korban atas kekerasan yang dialami.
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Saat terjadi kekerasan terhadap perempuan, masih banyak yang 
menanyakan status korban,

 masih remaja 
atau dewasa

apakah
dia lajang

pakaian seperti 
apa yang 
dikenakan

tempatnya di 
mana

kapan 
kejadiannya

“Masyarakat masih cenderung seperti itu,” keluh Dinov.

Sikap masyarakat tadi tidak terlepas dari sikap aparat penegak hukum di 
Indonesia. Padahal tugas mereka menegakkan hukum, tapi ironisnya sikap 
mereka cenderung menyalahkan korban.

Selain itu, masih ada juga aparat yang menyarankan mediasi hingga 
menikahkan korban dengan pelaku. Celakanya saat pelaku mau 
menikahkan korban, proses hukumnya selesai.

Secara logis, menikahkan pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan 
korbannya, maka kejahatan itu cenderung akan berulang dalam kehidupan 
pernikahan mereka.

Belum lagi kalau korbannya perempuan dewasa di luar perkawinan dan 
kekerasan yang dialaminya bukan pemerkosaan sebagaimana yang 
diatur KUHP. Pelaku tidak bisa dijerat dengan pasal pidana. Padahal 
sangat mungkin korban mengalami trauma yang sama dengan korban 
pemerkosaan. Kasus seperti ini banyak dimentahkan penegak hukum 
karena dianggap bukan kejahatan, bukan pemerkosaan, tidak ada pasal 
hukumnya.

Timpangnya relasi kuasa dalam kekerasan seksual juga tidak pernah 
dipertimbangkan penegak hukum. Seperti atasan ke bawahannya atau 
dosen ke mahasiswa. Pertanyaan yang kerap diajukan kepada korban 
adalah, “Kenapa kamu ada di situ, ke tempat tinggalnya atau ke kamar 
hotelnya,” Dinov mencontohkan.

??

??
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Dalam kasus macam ini, tentu saja korban mengenal pelaku. Ini jelas 
merugikan korban kekerasan seksual dalam ketimpangan relasi kuasa 
perempuan dewasa. Kekerasan seksual yang terjadi dianggap penegak 
hukum sebagai tindakan suka sama suka.   

“Kalau korbannya anak, posisinya jelas dan undang-undangnya juga sudah 
ada. Selain itu tata laksana di hukum acara pidananya juga sudah ada, 
kan. Sehingga klir kalau bicara anak,” beber Dinov.

Jadi selama ini, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 
dewasa yang dilaporkan menjadi yang paling sedikit masuk dalam proses 
peradilan. 

Persoalan pelik dalam pendampingan hukum kasus kekerasan seksual 
adalah, penegak hukum selalu menekankan pada bukti terjadinya 
kekerasan, seperti dipukul dan ada penetrasinya. Kalau bukti-bukti fisik 
macam itu ada, baru bisa diproses secara hukum.

Dinov memberi contoh kasus kekerasan seksual yang dapat diproses 
sampai tiga pelakunya diganjar masing-masing 1,5 tahun penjara tanpa 
bukti fisik. Saat itu, bukti yang diajukan adalah laporan visum et repertum 
psikiatrikum. Padahal belum semua polisi dan jaksa mau menggunakan 
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bentuk visum macam itu untuk kasus kekerasan seksual di luar rumah 
tangga. Tapi mereka mau menggunakannya sebagai bukti saat itu.

Dalam penegakan UU Penghapusan KDRT, visum et repertum psikiatrikum 
sudah lazim digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan.

Di tengah sulitnya pembuktian kasus kekerasan seksual, LBH APIK terus 
memberikan pemahaman kepada penyidik dengan pendekatan personal 
saat melakukan pendampingan-pendampingan korban. Selain itu mereka 
mendatangkan ahli dalam persidangan untuk menjelaskan seperti apa 
keadaan korban kekerasan seksual kepada para penegak hukum.

Dengan disahkannya UU Penghapusan KDRT pada 2004, Pemerintah 
DKI Jakarta menggagas adanya konsep peradilan pidana terpadu 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Konsep ini 
mengupayakan adanya pelayanan terpadu mulai dari proses pelaporan.

Saat melapor, korban sudah diberitahu apa saja hak-haknya sebagai 
korban seperti hak untuk mendapat pemulihan, mendapat rujukan ke 
psikolog, juga pendampingan hukum.

Sebagai informasi, di Indonesia yang dianggap berhak mendapat 
pendampingan hukum hanyalah tersangka dan terdakwa, tapi tidak untuk 
korban.

LBH APIK mendorong agar terjadi pemahaman yang terlegitimasi bahwa 
pendampingan hukum bagi korban sama pentingnya dengan yang berhak 
didapatkan tersangka. Lebih jauh Dinov menerangkan, karena korban juga 
harus melalui proses pelaporan, membuat berita acara pidana, urusan-
urusan dengan aparat penegak hukum yang memakan waktu dan biaya, 
juga berhak mendapat rumah aman dan pemulihan fisik, mental, serta 
ekonomi.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu ini, LBH APIK bersama jaringan 
masyarakat lainnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan 
Pemerintah DKI Jakarta. Mereka mengupayakan adanya rapat-rapat 
koordinasi bersama pihak-pihak yang bekerja sama di antaranya, Polda 
Metro Jaya beserta polres-polresnya, kejaksaan, pengadilan, juga dinas-
dinas terkait di wilayah kerja DKI Jakarta.

Yang lebih intensif sebenarnya adalah koordinasi dengan pihak kepolisian 
dan kejaksaan karena pendampingan-pendampingan hukum kasus 
kekerasan seksual yang LBH APIK lakukan. Dalam proses pendampingan 
hukum, tentu mereka kerap bertemu dan mendiskusikan kasus dengan 
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kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Frekuensi rapat koordinasi lintas sektor di DKI Jakarta tadi minimal setahun 
sekali!

Meski demikian, konsep peradilan pidana terpadu untuk kasus kekerasan 
seksual sudah diusulkan Komnas Perempuan untuk diterima dan diadopsi 
Bappenas RI dalam upaya pemenuhan SDGs mengenai Kesetaraan 
Gender. Seluruh daerah akhirnya diperintahkan menyelenggarakan sistem 
peradilan pidana terpadu untuk kasus kekerasan seksual, tapi tidak semua 
daerah memahaminya.

Karena itu, jaringan kerja masyarakat dan ornop untuk isu KBGS di berbagai 
daerah termasuk Jakarta mendorong terselenggaranya sistem peradilan 
pindana terpadu. Awalnya melalui rapat-rapat koordinasi. Mereka 
menggunakan surat Bappenas RI yang mengadopsi usulan Komnas 
Perempuan untuk mengajak jajaran pemerintah daerah terlibat dalam 
rapat-rapat koordinasi tersebut.

Untuk di wilayah DKI Jakarta, rapat-rapat koordinasi tadi baru terselenggara 
pada 2013. Hasil konkret dari koordinasi tersebut adalah adanya kebijakan 
penggratisan visum et repertum, belum yang psikiatri, bagi korban 
kekerasan seksual pada 2017.

Sebelumnya, korban harus menanggung sendiri biaya visum nonpsikiatri 
yang berkisar antara Rp750.000 sampai Rp1.500.000. Sementara bantuan 
anggaran dari pemerintah yang diterima LBH APIK untuk pendampingan 
hukum hanya ditujukan bagi tersangka-terdakwa seperti yang telah 
dikemukakan Dinov sebelumnya. Korban harus menanggung sendiri seluruh 
biaya dalam menjalani proses hukum.

Dinov menjelaskan, proses hukum tersangka-terdakwa dibiayai negara 
karena adanya asas keadilan hukum. Sebagai contoh, mereka diantar-
jemput dalam tiap proses persidangan. Sementara untuk datang ke 
persidangan, korban harus merogoh kocek pribadinya. Belum lagi mereka 
harus bolak-balik ke kantor polisi, sementara mereka harus kerja, ada juga 
yang akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya.

Hal-hal seperti itulah yang disampaikan dalam tiap rapat koordinasi. Rapat 
selalu menghasilkan rencana tindak lanjut seperti alokasi anggaran untuk 
keperluan pendampingan hukum korban. Terlebih, Pemerintah DKI Jakarta 
sudah memiliki peraturan untuk perlindungan perempuan dan anak. Dari 
sanalah dibuat kebijakan penggratisan visum bagi korban.
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Kebijakan tersebut mencantumkan daftar rumah sakit di wilayah DKI 
Jakarta yang bisa dijadikan rujukan untuk visum gratis tersebut.

Dalam rapat-rapat koordinasi itu disampaikan pula evaluasi penerapan 
kebijakan yang sudah ditetapkan agar terjadi perbaikan. Misalnya pemda 
kemudian melakukan sosialisasi ke tempat-tempat rujukan pelayanan, 
atau menerbitkan surat resmi yang bisa menjelaskan agar kebijakan 
penanganan korban kekerasan seksual bisa diterapkan secara optimal.

Perlu digarisbawahi, frekuensi rapat koordinasi ini minimal setahun sekali. 
Karena itu, mekanisme ini digunakan untuk mengevaluasi penerapan 
peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan. Sehingga saat ini, melalui 
kebijakan daerah, Pemerintah DKI Jakarta sudah memiliki rumah aman 
dan menggratiskan visum et repertum psikiatrikum bagi korban kekerasan 
seksual.

Dari pengalaman di DKI Jakarta ini, LBH APIK ingin menunjukkan bahwa 
penanganan korban kekerasan seksual terpadu bisa dilakukan oleh 
pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tapi karena mereka belum pernah 
melakukan sama sekali, maka yang kerap ditanyakan para pembuat 
kebijakan di daerah adalah, bisakah kebijakannya diterapkan, anggarannya 
berapa dan dari mana, serta hal-hal teknis-administratif lainnya.

Dinov mengakui, mereka biasanya melakukan lobi dan audiensi agar 
pemerintah daerah menerbitkan dan menerapkan sebuah kebijakan 
publik. Mereka melobi dan melakukan audensi ke kader-kader partai politik 
yang ada di parlemen. Tentu saja mereka terlebih dulu memetakan mana 
politikus yang mendukung dan yang menolak.

Dinov pun menegaskan bahwa yang melakukan itu bukan hanya LBH APIK 
tapi jaringan masyarakat dan ornop yang mengusung isu ini.

Upaya mendesakkan pengesahan rancangan UU penghapusan kekerasan 
seksual (RUU-PKS) kaya akan pengalaman untuk dikisahkan sebagai bahan 
belajar advokasi. Dinov pun berbagi pengalamannya.
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Belajar dari Advokasi RUU PKS
LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta

Dalam mendesakkan pengesahan RUU PKS, LBH APIK bersama berbagai 
ornop (jaringan) merumuskan naskah akademis untuk mengusulkan RUU 
ini. Yang menjadi acuan adalah data Komnas Perempuan sepanjang 
2001-2012. Data tersebut menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang 
mengkhawatirkan di Indonesia. 

Mereka mengajukan usulan tersebut di periode kerja DPR-MPR RI 2014-2019. 
Ketika itu, yang menurut Dinov pribadi jadi prioritas untuk mengusulkan RUU 
adalah kendala penanganan hukum kasus kekerasan seksual, pemenuhan 
hak korban dalam proses hukum dan pemulihan, serta pemenuhan hak 
saksi dan keluarga korban (selengkapnya). 

Siapa sasaran advokasi mereka petakan. “Misalnya, di fraksi ini siapa sih 
tokoh kuncinya,” terang Dinov. Tentu saja pemetaannya tidak sebatas di 
parlemen dan pemerintah, tapi entitas-entitas yang ada di masyarakat 
yang kira-kira akan mendukung, menolak, atau belum bersikap.



95Belajar Advokasi

Awalnya mereka menyampaikan usulan RUU bersama naskah 
akademisnya ke DPD RI. Mereka pun berdiskusi dengan DPD RI yang 
menyepakati untuk mengajukan RUU tersebut ke Badan Legislasi DPR RI 
(Baleg). 

Di Baleg, usulan itu diterima dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) sejak 2017 hingga 2019.

Ramainya kasus yang menimpa remaja putri berusia 14 tahun yang 
diperkosa dan dibunuh oleh belasan pelaku di Rejang Lebong, Bengkulu 
pada 2016 turut mempercepat proses usulan RUU PKS hingga masuk ke 
Prolegnas 2017. RUU ini menjadi usulan parlemen. Saat itu, usulannya 
diurus Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, bencana, serta 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Karena laporan korbannya kebanyakan adalah perempuan, maka komisi 
itulah yang ditunjuk untuk mengurus RUU ini.

Selain bekerja dengan parlemen dan pemerintah, mereka juga bekerja 
dengan berbagai unsur masyarakat seperti ormas keagamaan, kampus, 
cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Di parlemen pun, fraksi 
yang jelas menolak RUU ini juga mereka ajak berdiskusi. “Diskusinya tidak 
hanya sekali untuk formalitas saja,” terang Dinov.

Mereka membagi tugas menjadi tiga tim, yakni tim naskah atau substansi, 
tim lobi, dan tim kampanye. Dinov berada di tim lobi.

Sebagai anggota tim lobi, Dinov bertemu dan membahas usulan RUU ini 
dengan pihak-pihak yang sudah depetakan. Ia juga ditugaskan menjadi 
“kupingnya jaringan” di parlemen. Dalam penugasan itu ia banyak berada 
di gedung parlemen walaupun tentu saja tidak memiliki meja kerja di sana.

Sadar akan bertemu banyak orang untuk melobi mereka, Dinov mengaku 
di dalam tasnya selalu berisi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
menerangkan betapa pentingnya RUU ini untuk disahkan. Dokumen yang 
dimaksud di antaranya infografik dan kertas kebijakan.

Ia berusaha berteman dengan tenaga-tenaga ahli anggota DPR RI dan 
orang-orang yang bekerja di gedung parlemen meskipun tidak ia kenal 
atau pernah bertemu sebelumnya. Hal ini dilakukannya demi mendapat 
informasi yang lebih strategis seperti nomor telepon orang-orang kunci 
dalam memuluskan upaya advokasi seperti anggota dan sekretariat Baleg 
atau Komisi VIII DPR RI.
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Ada anggota-anggota dewan yang sudah Dinov kenal sebelumnya karena 
sesama aktivis, tapi bukan perkara mudah untuk bertemu dan berbincang 
panjang lebar dengan mereka. Terlebih, ada juga anggota dewan yang 
di awal menyatakan mendukung tapi di dalam perjalanan, dukungannya 
tidak diwujudkan. Hal seperti itu bahkan terjadi dengan anggota dewan 
yang Dinov kenal sebelumnya sebagai sesama aktivis.

Jadi, Dinov memberi kiat, sebagai pelobi dalam advokasi jangan ambekan 
atau mudah baper.

Kekecewaan akan tidak diwujudkannya dukungan yang mereka janjikan 
sebelumnya tidak hanya kepada sejumlah anggota dewan. Beberapa 
ormas keagamaan, misalnya, juga seperti itu.

Dinov menyadari, mungkin ketika itu mereka hanya berdiskusi dengan 
divisi perempuannya. Karena anggota jaringan kebanyakan organisasi 
perempuan, maka divisi perempuan ormas itulah yang ditunjuk untuk 
menemui tim substansi jaringan untuk berdiskusi. Lantas di tingkat 
pimpinan ormas yang kebanyakan laki-laki, mereka memutuskan tidak 
mendukung.

“Harusnya pimpinan-pimpinan yang laki-laki juga ikut terlibat diskusi, ya,” 
Dinov tersadar.

Supaya lebih banyak orang mendukung pengesahan RUU PKS, tim 
kampanyelah yang mengurusnya. Mereka melakukan diskusi-diskusi 
publik termasuk di kampus-kampus dan pesantren, mengajak gerakan 
mahasiswa, juga menggalang dukungan melalui dunia maya.     

Karena kampanye dilakukan secara terbuka, maka kelompok-
kelompok penolak turut melakukan hal yang sama. Bahkan mereka 
mempropagandakan RUU ini sebagai kebijakan yang mengakomodasi zina, 
LGBT, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama.

Dengan jargon-jargon keagamaan, tentu umat beragama di Indonesia 
lebih mudah mencerna bahkan menerimanya mentah-mentah. “Padahal 
tidak ada kata-kata tersebut dalam RUU,” aku Dinov.

Menariknya, jaringan advokasi maupun kelompok penolak seperti 
kejar-kejaran dalam kampanye. Misalnya, Dinov mencontohkan, “Kami 
melakukan diskusi di kampus ini, tak lama berselang mereka melakukannya 
di kampus yang sama.”
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Yang juga menjadi pelajaran dalam proses advokasi ini adalah, RUU 
ini pernah masuk dalam daftar Polegnas 2017, 2018, dan 2019. Tapi 
pembahasannya berjalan sangat lambat. 

Belum lagi karena yang menjadi pengusul RUU adalah DPR, maka 
kementerian terkait harus mengisi daftar inventarisasi masalah atas usulan 
itu. Dari pengalaman itu, setidaknya sejumlah pelajaran dapat dipetik dari 
dua tempat, yakni pemerintah dan parlemen.   

Di pemerintah, khususnya di kementerian terkait. Jaringan tidak berdiskusi 
dengan menterinya langsung sebagai orang kunci yang potensial 
mendukung RUU ini di awal-awal proses bekerja dengan mereka. Sehingga 
daftar inventarisasi masalahnya malah kontraproduktif.

Dinov mencontohkan, dari sembilan bentuk kekerasan seksual menjadi 
lima bentuk, kemudian RUU yang tadinya terdiri dari 150-an pasal menjadi 
52 pasal dan hanya diambil bagian administrasinya saja, pidananya tidak. 
“Pokoknya dimentahin banget lah,” keluh Dinov. Menurutnya, kalau isinya 
seperti di daftar inventarisasi masalah tadi, ada maupun tidak ada UU PKS 
tidak ada pengaruhnya karena tidak mengakomodasi permasalahannya.

Di parlemen. Karena jadi urusan Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi 
agama, maka anggota parpol yang ditempatkan di sana banyak yang 
merupakan pimpinan institusi keagamaan. Maka, biarpun fraksinya 
menyatakan mendukung penuh, tapi pembahasan di komisi tersebut 
selalu mengaitkannya dengan jargon-jargon agama seperti dalam 
kampanyenya kelompok penolak.

Pelajaran kedua. Anggota dewan adalah politikus yang menang dalam 
pemilu. Mereka berusaha meraih suara pemilih dengan mengusung isu-isu 
populer. Balutan jargon agama untuk menolak RUU PKS telah menjadikan 
isu ini populer. Sehingga politikus yang sudah dipetakan mendukung, turut 
menolak RUU ini dalam kampanye Pemilu 2019.

Celakanya, mereka harus konsisten dengan janji politik dalam kampanye 
yang diumbar ke konstituennya sepanjang masa kerjanya hingga 2024. 
Alhasil, RUU ini sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2020. RUU baru 
dimasukkan lagi ke dalam Prolegnas 2021 setelah ada banyak desakan dari 
jaringan.

Yang menyedihkan, RUU ini tidak di-carry over Baleg dari periode tugas DPR 
RI 2014-2019 ke periode 2019-2024, sehingga jaringan seperti bekerja dari 



Belajar Advokasi98

nol lagi meskipun faktanya ini bisa jadi ajang penyempurnaan. Ini menjadi 
pelajaran ketiga dalam bekerja dengan anggota parlemen. 

Yang bisa menabahkan para pegiat advokasi adalah kerja kolektif jaringan. 
Jadi, Dinov kembali memberi kiat, kerja-kerja yang sudah dilakukan baik 
yang dirasa berhasil maupun gagal dilaporkan saja ke jaringan!

Menyudahi Sunat Perempuan dari Desa hingga Forum 
Internasional
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)

Sebagai organisasi massa beranggotakan perempuan, KPI dibentuk 
pada 1998 atas visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 
menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab. Mereka 
memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, 
ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan 
budaya, serta lingkungan hidup.

Sekjen KPI, Mike Verawati Tangka menyebut, perjuangan KPI terutama 
atas kondisi kemiskinan berwajah perempuan. Menurutnya kemiskinan 
itu dampak besarnya, tapi kalau mau dijabarkan faktor-faktornya, di 
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antaranya adalah budaya patriarki. Perempuan sebagai kelompok rentan 
sendirilah yang harus terlibat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 
mereka hadapi.

Mike menggambarkan, faktor kedua yang paling menentukan kemiskinan 
di Indonesia adalah persoalan gender setelah ekonomi. Hal ini ia 
sampaikan berdasarkan rasio gini yang digunakan BPS. Sekitar 70 persen 
perempuan miskin Indonesia berada di desa dengan profil petani, nelayan, 
pekerja migran, dll. Dengan demikian, kemiskinan perempuan turut 
menggambarkan secara makro bagaimana ketimpangan pembangunan 
di negeri ini.

“Kemiskinan berwajah perempuan berdampak pada 
tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, 
belum lagi kekerasan terhadap perempuan,” beber 
Mike. 

Dari kondisi tersebut, maka anggota KPI terbanyak berada di desa. Mike 
menguraikan 18 kelompok kepentingan yang diakomodasi dan menjadi 
anggota, di antaranya lansia, buruh migran, pekerja seks, masyarakat adat, 
serta perempuan yang terpinggirkan alias marginal lainnya.  

Pola umum kerja KPI yakni, memberdayakan perempuan sebagai kelompok 
rentan terpinggirkan melalui pendidikan kader berjenjang supaya bisa 
terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat administrasi 
negara. Salah satunya, mendorong anggotanya untuk menduduki posisi-
posisi penting dalam penentuan kebijakan publik di antero negeri mulai dari 
kepemimpinan di tingkat desa.

KPI punya pakem dalam metode pemberdayaan, yakni pendidikan kader 
secara berjenjang. Mike menguraikan satu per satu, yakni dimulai dari 
pendidikan dasar. Di sini, perempuan diperkenalkan dengan persoalan 
nyata yang dihadapi mereka secara kritis (Freire, 1968). Tujuannya, mereka 
menyadari dan bisa melihat persoalan ketidakadilan dengan kacamata 
gender selain menjadi agen pendidikan buat perempuan lain di komunitas 
terdekatnya.

Di pendidikan menengah, mereka sudah mulai mengamplifikasi isu 
komunitasnya untuk bisa diatasi oleh kebijakan sesuai wilayah terjadinya 
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persoalan. Kalau persoalannya di desa dan yang dibutuhkan adalah 
peraturan desa, maka itulah yang mereka desakkan. Tapi tidak menutup 
kemungkinan, masalah di desa atau kelurahan tapi menurut analisis 
mereka dibutuhkan adanya kebijakan di tingkat kabupaten atau kota 
bahkan provinsi.

Mereka menjadi kelompok penekan supaya terjadi perubahan kebijakan 
publik yang menyebabkan ketidakadilan di komunitas. Peserta pendidikan 
kader akan menjadi anggota. Mike menambahkan, karena merupakan 
ormas, maka bagian dari tugas KPI adalah memperluas atau menambah 
jumlah anggota yang kemudian menjadi simpul-simpul gerakan 
perempuan di seluruh Indonesia.

Untuk pendidikan tingkat lanjut, advokasinya mulai meluas. Banyak dari 
mereka menjadi anggota wadah pemikir (think tank) dan merambah 
advokasi tingkat global. Di tingkatan ini, mereka bersama-sama 
jaringan masyarakat lain di taraf regional maupun internasional dalam 
menyuarakan kepentingan perempuan. Salah satu contoh yang Mike 
utarakan adalah untuk menyudahi praktik sunat perempuan (female 
genital mutilation).
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Dari pendidikan berjenjang inilah, Mike mengeklaim 170-an kader KPI sudah 
menduduki posisi strategis dalam memperjuangkan cita-cita KPI. Mereka di 
antaranya menjadi anggota DPR RI, DPRD, Bawaslu, KPU, atau kepala daerah 
dan posisi strategis lain di pemerintahan berbagai jenjang. Kalau untuk 
kepala desa, jelasnya, ada hitungannya sendiri jadi tidak termasuk yang 
170-an kader tadi.

Kerja anggota KPI bersama kelompok masyarakat lainnya di tingkat 
global dalam menyudahi praktik sunat perempuan misalnya, berhasil 
menyuarakan konteks dan buruknya situasi praktik ini ke sidang tahunan 
Sub-Komite PBB Anti-Penyiksaan 2009. Sepulang dari sana, KPI diundang 
oleh Kementerian Kesehatan RI untuk membahas secara lebih lanjut soal 
besaran persoalan tersebut di tanah air.

Proses panjang untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia 
akhirnya menemukan secercah asa saat Kementerian Kesehatan RI pada 
2014 menerbitkan aturan yang mencabut peraturan menteri kesehatan 
sebelumnya tentang sunat perempuan. Peraturan ini memberi mandat 
kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan 
pedoman yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang 
disunat serta tidak melakukan mutilasi alias pemotongan alat kelamin 
perempuan.

Aturan yang dicabut mendefinisikan sunat perempuan sebagai tindakan 
menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukainya. 
Selain itu, tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
tertentu.

Dalam pertimbangan peraturan baru ini, konteks prosesi sunat perempuan 
tidak dapat begitu saja dihapus lantaran aspek budaya dan keyakinan 
masyarakat untuk meminta dilakukannya penyunatan. Mike berkesimpulan, 
meski peraturan baru ini diterapkan, masih banyak orang tua yang 
meminta agar klitoris bayinya dipotong.

Para tenaga kesehatan, menurut penuturan Mike, sulit menolak permintaan 
tadi gegara keyakinan orang tuanya. Bahkan ada yang bersikeras meminta 
fisik organ yang terpotong.

Mereka berupaya patuh pada peraturan untuk tidak melakukan 
pemotongan organ genital bayi perempuan. Respons mereka atas 
permintaan itu pun beragam. Ada yang hanya sekadar menekan 
organ genital hingga bayi menangis sampai terpaksa menggores dan 
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memberikan kapas dengan darah akibat goresan tersebut ke orang tuanya 
sebagai bukti dilakukannya sunat.

Yang menarik, di Sumatera Barat yang warganya dianggap teguh 
menjalankan ajaran Islam malah tidak menjalankan praktik sunat 
perempuan khususnya mutilasi genital. “Karena memang bukan menjadi 
kebiasaan mereka,” terang Mike.

Berbeda dengan di Sulawesi. Di berbagai wilayah pulau tersebut, sunat 
perempuan masih jadi permintaan penting orang tua. Ini artinya, 
selain faktor agama, praktik ini langgeng karena adat dan budaya. 
Perbandingannya adalah keadaan di Sumatera Barat tadi.

Menyikapi hal tersebut, Mike sadar bahwa kader-kader KPI di daerah sudah 
maksimal melakukan pendidikan di komunitas termasuk melibatkan pemuka 
agama untuk mengkaji masalah ini. Karena ada peraturannya, maka yang 
dilakukan kader di antaranya adalah mendokumentasikan dan melaporkan 
adanya publikasi seperti spanduk bahwa di sebuah klinik menerima sunat 
perempuan.

Di tiap desa, kader-kader KPI mendirikan Balai Perempuan sebagai pusat 
pengaduan, penyediaan informasi, serta advokasi. Banyak pegiatnya yang 
juga merupakan kader posyandu, PKK, juga puskesmas, serta anggota 
kelompok pengajian setempat. Mereka kerap membahas soal sunat 
perempuan saat kegiatan posyandu, rapat orang tua murid, PKK, juga 
pengajian.

Kadang mereka mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk mengulas 
persoalan ini seperti dokter atau guru agama juga korban dampak 
buruk sunat perempuan di kegiatan-kegiatan tadi. Media informasi yang 
mudah dicerna juga diproduksi dan disediakan KPI untuk disebarluakan di 
masyarakat. 

Jadi menurut Mike, meski sejak terbitnya peraturan untuk tidak memutilasi 
organ perempuan pada 2014, praktik ini masih banyak dilakukan. KPI pun 
terus mengupayakan perubahan dari tingkat desa sampai global.

Di tataran internasional, KPI bersama jaringan masyarakat lainnya rutin 
melaporkan kondisi sunat perempuan di Indonesia di sidang-sidang 
tahunan PBB seperti Konvensi Penghapusan atas Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan. Di tingkat nasional, mereka juga bekerja dengan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk 
penyusunan panduan hingga strategi nasional dalam mengatasi isu ini.
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Atas upaya yang dilakukan KPI hingga ke daerah-daerah dalam 
menyuarakan betapa sunat perempuan itu nirfaedah bahkan merugikan, 
mereka mendapat penentangan dari kelompok fundamentalis agama. Tak 
jarang Balai-Balai Perempuan di desa dicap sebagai sarang komunis atau 
kelompok liberal. Bahkan Mike mengaku, Sekretariat Nasional KPI itu pernah 
diteror dengan penjarahan, dilempari batu, situs webnya juga sering 
diretas.

Dinamika itu bagaimanapun tidak menyurutkan mental mereka untuk terus 
memperjuangkan feminisme yang menjadi landasan untuk penegakan 
demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta 
keberagaman di negeri ini. Mereka pun terus mengupayakan lebih banyak 
keterwakilan perempuan di tiap simpul pengambilan keputusan terutama 
yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Mike sangat yakin bahwa keterwakilan perempuan dalam pengambilan 
keputusan mampu memuluskan perubahan melalui kebijakan-kebijakan 
publik yang mereka terbitkan. Ini sudah terbukti di daerah-daerah di mana 
kepala daerahnya anggota KPI. Kebijakan yang memihak perempuan 
lebih progresif di sana. Tapi ada juga daerah yang dipimpin perempuan, 
kebijakannya malah konservatif.

Faktor pembedanya adalah perspektif dan militansi sebagai hasil dari 
pakem pendidikan kader berjenjang. Meskipun diakui Mike, ada juga 
beberapa anggota yang lupa dengan apa yang sudah digembleng KPI. 
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Tapi bagi anggota yang istikamah dengan visi dan misi KPI serta berada 
di pemerintahan atau parlemen, mereka mampu memengaruhi pejabat-
pejabat laki-laki sehingga punya perspektif yang sama. Alhasil, kebijakan di 
daerah yang dipimpin laki-laki pun tidak bias gender.

Pendidikan kader berjenjang merupakan metode pengorganisasian 
komunitas yang dipercaya KPI mampu mendorong lebih banyak 
keterwakilan wanita dalam pembuatan keputusan. Di tiap tingkat 
pendidikan, mereka diberi tugas untuk bisa berperan secara lebih strategis.

Mike mencontohkan, syarat mendirikan Balai Perempuan adalah adanya 
minimal 30 kader lulusan pendidikan dasar. Dari jumlah itu, mungkin ada 
2-3 orang yang aktif. Merekalah yang didorong untuk memperluas simpul 
gerakan perempuan di daerah lain yang membutuhkan pendampingan. 
Kebutuhan-kebutuhan mereka akan difasilitasi oleh sekretariat nasional 
atau struktur KPI daerah di atasnya.

Untuk taraf yang lebih tinggi, kader-kader ini akan menjadi simpul gerakan 
di daerah-daerah yang belum memiliki struktur kepengurusan KPI. Jadi 
memang karena KPI adalah organisasi massa, maka bagian dari tugasnya 
adalah menggalang anggota atau kader sebanyak-banyaknya dengan 
memperluas wilayah kerja hingga di seluruh Indonesia.

“Nah kami tuh ormas, Mas. Jadi kalau orangnya cuma sedikit dan 
nggak ada perwakilan, nanti kami digugat, ‘Kamu nggak bisa dong 
mengatasnamakan organisasi massa perempuan tapi kamu enggak 
punya keterwakilan di sini!’” terang Mike.

“Pekerjaan rumah” KPI saat ini terutama di Tanah Papua yang wilayahnya 
luas dengan medan yang berat, sehingga Mike mengaku mereka 
banyak mendapat gugatan soal keterwakilan tadi di wilayah ini. Saat 
ini KPI baru memiliki dua perwakilan (focal point) – belum ada struktur 
kepengurusannya, yakni di Fakfak dan Manokwari, Papua Barat. 
Saat ditanya modal apa yang KPI miliki untuk bisa menggalang kader 
perempuan di seluruh wilayah Indonesia, Mike menjawab dengan mantap, 
militansi kader yang tumbuh dari penggemblengan dan tugas-tugas di 
tiap tahap pendidikan kader. 

Kekuatan advokasi KPI ada pada penguatan kelompok paling rentan, 
terpinggirkan, serta korban. Mike berpesan, saat dilibatkan dalam gerakan, 
mereka bisa menjadi sangat militan dan menginspirasi bahkan hingga 
tingkat global.
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Hanya Orang Tak Tahu Adat yang Semarakkan Kawin Anak 
Raden Mohammad Rais, Tokoh Adat Suku Sasak Lombok

Pemikiran saya baru “tercerahkan” soal kawin adat Suku Sasak usai dua 
kali mewawancarai Mamiq alias Raden Mohammad Rais. Pria kelahiran 31 
Desember 1965 ini adalah Wali Paer Bat Majelis Adat Sasak di Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat. 

Sebagai pemuka adat, Mamiq aktif memberikan pemahaman ke 
masyarakat termasuk sesama pemuka adat lainnya terutama soal tradisi 
merariq yang sering diselewengkan supaya pernikahan usia dini bisa 
dilangsungkan. Ini tidak terlepas dari jabatan yang diamanatkan padanya 
sebagai Kepala Bidang Ritual Majelis Adat Sasak Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, banyak yang menyalahartikan bahwa merariq bisa dilakukan 
kapan saja dan dengan siapapun termasuk dengan anak. “Tidak usah 
kamu, pejabat kabupaten sini saja banyak yang tidak paham,” Mamiq 
berusaha bijak menjelaskan tentang prosesi yang memang sulit dipahami 
bila hanya sekali berdiskusi dengannya. Apalagi yang dibahas penculikan 
dan kawin lari yang sangat berbeda dengan yang bercokol di benak saya.

Secara sederhana, merariq adalah prosesi pernikahan adat Suku Sasak. 
Lelaki berusia 55 tahun itu menambahkan, sebenarnya prosesi ini untuk 
melindungi hak-hak perempuan sebelum nikah. Celakanya, banyak yang 
mengartikannya sebagai kawin lari atau penculikan calon pengantin 
wanita ala Suku Sasak. Bahkan ironisnya, sebuah tesis yang dimuat jurnal 
sebuah universitas terkemuka mendefiniskan hal yang sama.

Tradisi menculik gadis untuk dinikahi lelaki Suku Sasak punya hikayatnya 
sendiri. Karena masyarakat modern menganggap aksi penculikan gadis 
yang akan dinikahi itu ugal-ugalan, absurd, bahkan tidak beradab, maka 
tradisi ini banyak diulas media dan jadi bahan diskusi baik secara ilmiah 
maupun nonilmiah mengatasnamakan merariq.

Dalam prosesi pernikahan adat Suku Sasak di Lombok, ada setidaknya 
delapan cara mempersunting wanita yang akan dinikahi. Salah satunya 
adalah penculikan calon pengantin perempuan. Mamiq mengurai satu 
per satu sebutannya, yakni selarian, memulang, memaling, dan melayang. 
Ia tegaskan, keempat nama itu pada dasarnya sama, yakni prosesi 
pernikahan adat berupa penculikan tadi.
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Untuk keperluan tulisan ini, saya hanya akan menggunakan istilah 
“penculikan” untuk keempat nama cara mempersunting gadis dengan 
menculik atau membawanya kabur. Ini sesuai saran Mamiq agar lebih 
banyak orang berbahasa Indonesia memahaminya.

Selain penculikan, cara mempersunting calon mempelai wanita dalam 
adat Sasak ada juga seperti yang dilakukan suku lain di Nusantara. Mamiq 
menyebut cara itu, menjodohkan. Ini adalah satu dari delapan cara 
meminang calon pengantin perempuan sebagaimana uraiannya tentang 
cara mempersunting pengantin. 

Seperti awam ketahui, menjodohkan jejaka dan gadis biasanya dilakukan 
oleh dua keluarga yang sudah kenal dekat atau memang ada hubungan 
kekerabatan. Lazimnya, lanjut Mamiq, para calon mempelai sudah saling 
kenal bahkan mencintai serta berniat untuk menuju jenjang pernikahan.

Di cara menjodohkan ini, pihak keluarga perempuan dan laki-laki bertemu 
untuk musyawarah karena sudah tahu anak-anak mereka berencana 
menikah. Para calon pengantin pun ditanya kapan akan melangsungkan 
akad nikah.
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Supaya lebih jelas, saya tambahkan satu contoh lagi dari delapan cara 
mempersunting calon mempelai perempuan sesuai tradisi adat Suku 
Sasak, yakni melamar. Ya, melamar seperti yang lazim dilakukan Suku 
Betawi, misalnya. Di cara mempersunting ini, rombongan keluarga calon 
mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai wanita 
dengan membawa penganan, pakaian, perhiasan, hingga ada yang 
membawa seluruh kebutuhan rumah tangga. 

Baik menjodohkan, melamar, atau lima cara mempersunting perempuan 
untuk dinikahi dalam tradisi adat Suku Sasak, calon mempelai lelaki tidak 
menculik calon mempelai perempuan. 

Penculikan dalam rangka mempersunting gadis juga ada pakem-
pakemnya. Mamiq mengulasnya satu per satu dengan sangat sabar. 

Pertama. Sebelum penculikan dilakukan, calon pengantin perempuan dan 
ayahnya harus bersepakat bahwa ia akan melakukan prosesi pernikahan 
dengan cara penculikan. Cara ini ditempuh atas permintaan sang ayah 
supaya tidak merusak persahabatan dengan teman-temannya, karena 
tahu ada anak-anak lelaki teman sang ayah yang juga ingin menikahi 
putrinya. Sang putri berhak menolak. Karena kembali lagi bahwa prosesi 
pernikahan adat Suku Sasak alias merariq menurut Mamiq untuk 
melindungi hak-hak perempuan.

Kalau putrinya bersedia dan sepakat, ia lalu memberi tahu pacarnya 
bahwa prosesi pernikahan yang akan mereka tempuh menggunakan cara 
penculikan.

Kedua. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui dan melihat 
saat penculikan dilakukan. Lazimnya aksi ini ditunaikan selepas senja. 
Meski tak ada satupun orang yang tahu, calon pengantin perempuan 
wajib didampingi anggota keluarganya dalam aksi ini. Hal tersebut untuk 
menjaga agar kedua calon mempelai tidak hanya berdua di tempat 
persembunyian pascapenculikan. Pihak lelaki yang menentukan tempat 
persembunyiannya.

“Kalau tempat ini diketahui pihak perempuan atau tetangganya di dusun, 
bisa kena sanksi adat,” jelas Mamiq. 

Ketiga. Saat di tempat persembunyian, para calon pengantin diberi makan. 
Mamiq menuturkan, biasanya sayur kelor dan telur rebus tanpa garam.

Dari cara makan keduanya, mereka dinilai apakah sudah cukup dewasa 
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untuk menikah. Kalau ternyata salah satu dianggap tidak dewasa dari 
cara makannya, prosesi pernikahan bisa dibatalkan. Sebaliknya, bila dari 
cara makan mereka dianggap sudah layak nikah, maka para penilai 
merekomendasikan agar prosesi segera dilanjutkan.

Meskipun direkomendasikan segera, proses bertahap dari penilaian cara 
makan sampai ke akad nikah masih lumayan panjang.

Keempat. Kalau dianggap sudah layak nikah dari cara makan, pihak calon 
mempelai laki-laki memberi tahu kepala dusun tempat tinggal calon 
pengantin wanita bahwa ia akan menikahi salah satu warganya (sejati). 
Kepala dusun merupakan hakim dalam pernikahan. Ia berwenang apakah 
pernikahan itu boleh atau tidak dilangsungkan. Hal ini melekat pada 
jabatannya yang harus mengenal dengan baik tiap warganya.

Kelima. Restu kepala dusun tempat tinggal perempuan ditindaklanjuti 
dengan sebuah upacara. Rombongan pihak calon mempelai pria 
beserta kepala dusunnya menyambangi keluarga besar calon mempelai 
perempuan didampingi kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat 
setempat (nyelabar). 

Keenam. Saat pertemuan yang bertujuan menyampaikan maksud untuk 
menikahi putri yang tinggal di dusun tersebut lalu disambut restu baik oleh 
keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, maka prosesi berikutnya 
adalah nuntut wali nikah. Prosesi ini berupa penyampaian salam dari anak 
gadis yang diculik kepada ayahnya. Calon mempelai pria didampingi 
tokoh-tokoh agama minta restu agar dinikahkan dengan dengan sejumlah 
mas kawin. Tanggal pernikahan ditentukan di sini.

Prosesi ketujuh bernama bayit bande, yaitu pertemuan antarkepala dusun 
parapihak. Tujuan pertemuan ini untuk menentukan “peranti”, meminjam 
istilah Mamiq, yang akan diserahkan. Biasanya, beras, kelapa, kayu bakar, 
minyak goreng, dan bumbu masak lengkap. Selain peranti standar tadi, 
pihak perempuan bisa menentukan syarat dalam upacara pernikahan 
nanti, bisa kerbau atau sapi lalu uang. “Ada juga yang tidak menggunakan 
sapi, cukup dengan uang,” komentar Mamiq.

Sebagai tambahan, karena kepala dusun pihak calon mempelai wanita 
merupakan wakil resmi keluarga yang bersangkutan, maka ia akan 
menyampaikan ke kepala dusun pihak calon mempelai pria apa saja 
peranti yang disyaratkan. Ini disebut gantiran yang berarti seimbang 
antara kemampuan paracalon pengantin atau pisuke yang berarti suka 
sama suka. Pertemuan antarkepala dusun ini bisa berlangsung bekali-
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kali lantaran proses tawar-menawar soal jumlah dan ragam peranti yang 
disyaratkan calon pengantin perempuan.

Bila sudah sepakat, kepala dusun melaporkan ke pihak calon pengantin 
pria soal kesepakatan soal peranti apa saja yang perlu dibawa beserta 
waktunya.

Di prosesi kedelapan, calon mempelai pria membawa rombongan yang 
jumlahnya bisa ratusan orang untuk mengantar peranti yang disepakati 
ke rumah calon pengantin perempuan. Ada juga yang diiringi parade 
kesenian.

Rombongan pun pulang.
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Esoknya ada prosesi kesembilan bernama reba pucuk. Ini adalah 
pertemuan antarkepala dusun. Misinya menyepakati luas tempat acara 
pernikahan, berapa batas tamu undangan yang boleh datang, bolehkah 
diadakan pertunjukan seni, dan seterusnya termasuk kerama gubug yang 
akan dijelaskan nanti. Tuan rumah mengatur supaya acara resepsi tidak 
mengganggu ketertiban umum seperti bikin macet jalan atau terlalu bising. 

“Kalau kesepakatan-kesepakatan itu dilanggar, kena 
sanksi adat!” tegas Mamiq.

Mengenai kerama gubug, ini yang menurut Mamiq banyak menimbukan 
persoalan. Ia menegaskan, itu adalah salah satu dari sekian peranti 
berbentuk simbol-simbol non-uang. 

Saat kain putih dan hitam sudah diikat menjadi satu, itu simbol akad nikah 
sudah terjadi. Di prosesi kesepuluh ini sejumlah tertentu kain, uang bolong, 
tempat nasi, pisau, tempat duduk, tempat bumbu sebagai simbol-simbol 
tadi diikat oleh bambu dan kain diserahkan. 

Peranti berupa simbol-simbol tadi menurut Mamiq kalau dirupiahkan 
antara 250-300 ribu. Tapi ada lagi peranti-peranti lain. Ia menyebut 
setidaknya enam nama peranti yang turut diserahkan dalam prosesi. Salah 
satunya diserahkan untuk masjid. Tapi yang pasti, saat ini semua peranti 
berupa simbol-simbol tadi kebanyakan diuangkan supaya lebih ringkas.

Semua yang disebutkan untuk diserahkan saat prosesi pernikahan tadi 
sebenarnya ditujukan bagi orang-orang yang terlibat dalam sidang-sidang 
selama tahapan pernikahan. “Tapi yang banyak terjadi sekarang, masuk 
kantong pribadi kepala dusun. Nah itu repotnya,” keluh Mamiq. Ini jadi 
pangkal maraknya pemalsuan usia calon pengantin, karena kepala dusun 
punya wewenang sebagai hakim dalam sebuah pernikahan.

Akad nikah sudah berlangsung, tapi masih ada lagi prosesi kesebelas 
yang mesti dilaksanakan. Namanya nyongkolang, yakni arak-arakan 
seluruh warga dusun dari rumah suami yang baru nikah ke rumah istrinya. 
Di prosesi ini parapengantin bersimpuh di hadapan orang tua pengantin 
wanita untuk meminta restu dan arahan. Mamiq memberi analogi, “Kalau di 
Jawa namanya sungkeman.”
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Rombongan warga dusun suami pun lantas memberi selamat dan doa 
restu atas pernikahan yang sudah berlangsung. Mereka pun pulang. Tapi 
masih ada lagi prosesi setelah itu, yakni bejango alias napak tilas. Berarti 
ini prosesi kedua belas. Tujuannya adalah memperkenalkan satu per satu 
keluarga besar parapengantin. 

Menurut Mamiq, kedua belas prosesi itulah yang dilakukan bila cara 
atau metode mempersunting calon pengantin perempuannya adalah 
penculikan.   

Selain penculikan, tadi sudah disinggung bahwa kepala dusun 
dimandatkan kewenangan untuk jadi hakim sebuah pernikahan di wilayah 
kerjanya. Ini turut membuat kawin anak merebak. Modusnya adalah 
pemalsuan usia dan nikah secara agama. Banyak ijab kabul yang tidak 
didaftarkan. Kalaupun terdaftar, pernikahan di bawah usia yang telah 
ditetapkan UU Perkawinan “diakali” dengan putusan pengadilan agama. 

Perilaku kepala dusun yang sewenang-wenang juga merusak sebuah 
tradisi pernikahan Suku Sasak bernama kawin gantung. Jadi saat seorang 
pria menyampaikan maksud untuk menikahi gadis kepada kepala 
dusunnya (sejati. Lihat prosesi keempat di atas), ia akan diajukan sejumlah 
pertanyaan. Salah satunya adalah usia. 

Bila usianya belum dewasa menurut Hukum Adat Sasak, maka tidak 
dianjurkan untuk ke proses selanjutnya. Pernikahan boleh ditahan atau 
ditunda dulu dengan melakukan kawin gantung ini. Tentu saja tidak ada 
ijab kabul. 

Pakem adat di Lombok tidak menyebut pasti berapa usia seseorang 
dianggap dewasa sehingga layak untuk menikah. Mamiq menyebut angka 
rata-rata, untuk perempuan antara 21-22 tahun dan laki-laki antara 23-25 
tahun. UU Perkawinan mensyaratkan calon pengantin berusia 19 tahun. Tapi 
Suku Sasak punya ukuran tersendiri, salah satunya adalah dari cara makan 
kedua calon pengantin (lihat prosesi ketiga di atas).
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Pakem-pakem adat itu semuanya tertulis di kitab berisi adat 
dan tradisi Suku Sasak. Untuk prosesi pernikahan sendiri, Suku 
Sasak meneladaninya dari Kitab Rengganis. Rengganis adalah 
seorang putri yang ditawari menikah oleh orang tuanya saat 
berusia belasan. Mamiq menyebut, saat itu usianya sekitar 17-18 
tahun. Tapi Putri Rengganis menolak tawaran itu karena ia harus 
menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dulu sesuai yang 
dibebankan.

Pernikahan Putri Rengganislah yang menurut Mamiq jadi 
panutan merariq Suku Sasak. 

Sebagaimana di banyak tempat, pernikahan adalah sesuatu yang sakral 
sekalipun bagi orang Barat. Maka sudah menjadi logika umum bila di 
Nusantara terdapat prosesi-prosesi adat dan tradisi terutama sebelum 
akad nikah. 

Mamiq menyadari pelanggaran adat pernikahan yang sudah diuraikan tadi 
berkonsekuensi kesengsaraan. Itu ia alami sendiri terjadi di keluarganya. 
Kerabatnya yang menuruti tata krama adat, kehidupan rumah tangganya 
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harmonis dan langgeng. Sementara yang tidak, kehidupan rumah 
tangganya ripuh. Perempuan dan anak-anak yang biasanya jadi korban, 
seperti ditinggal untuk bekerja migran atau mengalami kekerasan. 

Sejak 1983, Mamiq tekun mempelajari adat istiadat Suku Sasak, maka tak 
heran bila saat ini ia menjabat Kepala Bidang Ritual Majelis Adat Sasak 
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan jabatannya itu, ia 
merasa masih harus bekerja keras untuk mengembalikan tradisi leluhurnya 
itu kepada khitahnya terutama soal pernikahan. Ia pun memprakarsai 
Gerakan Anti-Merariq Kodeq (antipernikahan anak).    

Bagaimana Mamiq mewujudkan cita-cita tadi di tengah prevalensi 
perempuan usia 20-24 tahun yang nikah sebelum 18 tahun lebih dari 15 
persen di pulau tempat kelahirannya (Susenas 2018)? Terlebih, menurut 
survei itu pula, prevalensi di Nusa Tenggara Barat merupakan yang tertinggi 
di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Tentu Mamiq tidak sendiri. Lombok Barat punya peraturan bupati (2018) 
dan peraturan kabupaten (2019) untuk mencegah perkawinan anak. Bupati 
dan satuan kerja perangkat daerahnya sering berdiskusi dengannya untuk 
merumuskan strategi sosialisasi peraturan yang baru dua tahun diresmikan 
itu bagi seluruh kepala dusun di kabupaten ini.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menggunakan pakaian 
adat resmi saat menemui sasaran sosialisasi. “Ya, supaya kami terlihat 
berwibawa begitu,” Mamiq beralasan.

Pakaian, sesuatu yang kerap diabaikan khususnya buat mereka yang 
tergabung di ornop. Mentang-mentang nonpemerintah, maka sehari-
hari menggunakan kaus ke sekretariat atau kantor. Kerap kausnya juga 
berfungsi sebagai media kampanye yang kadang bertuliskan frasa 
provokatif. Karena kesehariannya, kadang para pegiat lalai terhadap 
pakaian saat akan menemui orang yang akan mereka yakinkan atas isu 
yang diusung alias lobi.

Mamiq mengingatkan hal itu. Wibawa itu penting supaya setidaknya yang 
ia ajak bicara respek meski mereka tahu sedang berhadapan dengan 
pemuka adat.

Kembali ke upaya pemerintah. Supaya lebih banyak warga, terlebih 
perangkat kerjanya, yang paham akan masalah-masalah pada 
pernikahan remaja dan anak, saat ini mereka sedang melaksanakan 
program pembuatan semacam peraturan dusun (awig-awig) tentang 
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pendewasaan usia pernikahan se-Kabupaten Lombok Barat.

Mamiq berharap, lebih banyak kepala dusun yang memahami baik 
peraturan pemerintah maupun adat tentang pernikahan. Karena seorang 
kepala dusun punya kewenangan menjadi hakim nikah. Ia berhak 
menentukan apakah calon pengantin layak untuk dinikahkan atau tidak 
salah satunya berdasarkan kedewasaan. Apalagi menurutnya, para kepala 
dusun itu juga aparat pemerintah yang disumpah dalam mengemban 
tugasnya.

Fardu hukumnya bagi para kepala dusun untuk menegakkan peraturan 
pemerintah.

“Kalau pernikahan anak yang kalian sahkan (karena menerima suap) 
membuat pasangan itu sengsara, kalian jugalah yang menanggung dosa!” 
Mamiq mencontohkan ancaman yang kadang disampaikan kepada para 
kepala dusun.

Bersama sejumlah ornop, dua tahun belakangan, Mamiq rajin 
menyambangi kepala-kepala dusun dan lingkungan se-Lombok untuk 
menanamkan pemahaman tentang pranata adat khusus prosesi 
pernikahan adat Sasak yang benar sesuai pakemnya. Tahun lalu, ia pun 
berkesempatan melakukan bimbingan di 50 desa Kabupaten Lombok 
Utara.

Celakanya, peraturan dusun yang dibuat beberapa kepala desa, kepala 
dusun, serta tokoh agama di desa-desa yang pernah Mamiq sambangi 
memuat sanksi yang merugikan wanita.

Mamiq mencontohkan, di dalam awig-awig tersebut mencantumkan 
sanksi barang siapa yang terlambat pulang atau larut malam, maka 
dia harus dikawinkan. Atau, barang siapa yang bertamu lebih dari jam 
sepuluh malam untuk pendekatan antarmuda-mudi harus dinikahkan. 
Pencantuman sanksi-sanksi tadi sebenarnya sudah melanggar aturan 
adat.

Sebenarnya dalam aturan adat Sasak, lanjut Mamiq, kalau ada anak 
perempuan dan laki-laki yang berada di luar rumah selepas senja itu 
yang kena sanksi orang tuanya atau petugas setempat yang bertugas 
mengayomi warganya.

Upaya menyambangi desa-desa itu didasari kegamangan akan rusaknya 
tradisi serta kesalahpahaman banyak pihak, bahwa Suku Sasak punya 
peraturan adat perkawinan yang menyengsarakan anak perempuan. 
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Padahal Mamiq kembali menegaskan, visi-misi merariq bertujuan 
melindungi dan menghormati hak-hak perempuan bukan malah 
menelantarkan.

Tantangan juga datang dari mereka yang menggunakan ajaran agama 
sebagai alasan, bahwa apa yang disampaikan Mamiq menghalang-
halangi pelaksanaan perintah Tuhan dan sunah rasul. Karenanya, ia pun 
kerap menyambangi Kantor Kementerian Agama RI di Lombok untuk 
mendiskusikan soal adat perkawinan Suku Sasak yang justru mencegah 
lebih banyak mudarat bagi umat di kemudian hari.     

Buat para pemuka adat dan budayawan, Mamiq sering mengingatkan 
soal tiga nilai yang dianut Suku Sasak. Kira-kira artinya, tempat, waktu, dan 
kondisi aktual. Ini untuk mengimbangi perdebatan bahwa aturan adat 
soal pernikahan yang melibatkan anak di sana tidak bisa diganggu-gugat 
karena sudah berlangsung bertahun-tahun.

Tiga nilai itu diuraikan Mamiq sebagai berikut. Tempat yakni kita hidup di 
tanah air yang punya seperangkat aturan, dari UUD 1945 sampai aturan 
dusun. Selanjutnya waktu, yakni sekarang di Lombok Barat sudah ada 
aturan untuk pendewasaan usia pernikahan. Terakhir kondisi aktual, yaitu 
berbagai masalah yang disebabkan kawin anak bisa dirasakan dengan 
maraknya anak-anak yang ditinggal orang tuanya untuk bekerja migran 
sebagai contoh.

Adat Sasak tentang perkawinan merupakan modal sosial-budaya yang 
kuat untuk menghapus perkawinan usia dini dengan segala bukti dampak 
buruknya. Adat dan budaya itu menjadi identitas suku yang harus 
dilestarikan karena memang tujuannya baik. Lagi pula, siapa yang akan 
menjaga dan merawat identitas tadi khususnya dalam hal pernikahan jika 
bukan masyarakat Sasak sendiri.  

“Kalau identitas suku sudah luntur, apakah kami sebagai Suku Sasak masih 
punya suara di Pulau Lombok ini?” tandas Mamiq.
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Memenuhi Hak Kesehatan Seksual 
dan Reproduksi Remaja

Tidak ada data resmi berapa jumlah kehamilan yang tidak diinginkan 
remaja di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karenanya, Rutgers 
WPF Indonesia (Rutgers) melakukan kajian dasar berupa survei untuk 
mengetahui kondisi sebelum mereka menyelenggarakan sebuah proyek 
pada 2016. Data-data pemerintah dan ornop mereka gunakan di survei ini 
yang akan dibandingkan dengan survei akhir sebagai evaluasi capaian 
proyek. 

Misalnya, 2,6 persen penduduk Indonesia menikah pertama kali di usia 
kurang dari 15 tahun dan sekitar 26 persen perempuan di bawah umur 
menikah sebelum organ reproduksinya berfungsi optimal (Riskesdas 2013). 
Atau, survei yang dilaporkan Indonesian Demographic and Health Survey 
pada 2012 yang menyatakan, 10 persen remaja perempuan usia 15-19 telah 
menjadi ibu atau sedang hamil anak pertamanya.   

Menurut Koordinator Distrik Rutgers Lombok, Nusa Tenggara Barat, Erna 
Wahyuningsih, jajarannya sebenarnya sangat terbantu dalam mewujudkan 
pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja khususnya 
di puskesmas. “Ada satu puskesmas yang bekerja intensif dengan kami, 
sehingga mereka melayani dengan baik remaja-remaja yang bermasalah 
dengan seksualitas dan reproduksinya,” katanya.

Erna melanjutkan, saat ini terdapat satu puskesmas dengan klinik khusus 
remaja dan dua lainnya menyediakan konseling bagi remaja. Rutgers saat 
itu bekerja di empat desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Lombok 
Barat.

Soal besaran persoalan, Erna berusaha menjelaskan bahwa ada 100-an 
kehamilan remaja dalam setahun di puskesmas yang intensif bekerja 
dengan mereka. Jumlah yang cukup besar itu disebabkan, puskesmas 

Perlindungan Hak Perempuan melalui Pilihan Kontrasepsi   

Rutgers Indonesia dan Kelompok
Perlindungan Anak Desa Kediri,
Lombok Barat
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tersebut juga melayani warga dari desa-desa lain. “Bisa sampai sepuluh 
desa,” sambung Erna.

Biasanya, puskesmas memperhatikan kecukupan gizi mereka. Program 
bagi remaja hamil meliputi pemberian asupan gizi yang baik supaya 
mereka dan bayinya sehat atas rentannya kehamilan di usia belia.

Di wilayah kerja Rutgers ini, kader dan petugas kesehatan menyediakan 
informasi bagi remaja-remaja yang berniat kawin supaya memakai 
kontrasepsi, karena sebaiknya mereka hamil setelah berusia 21 tahun. Tapi 
Erna mengaku kondisi nyatanya tentu tidak demikian. Banyak kehamilan tak 
diinginkan dialami remaja sehingga terpaksa menikah.

Meski Erna dkk. aktif melakukan pendidikan mengenai HKSR di komunitas, 
tapi pemakai alat kontrasepsi terbanyak adalah perempuan. Bidan dan 
tenaga kesehatan lain pun tidak bosan-bosan menganjurkan kepada 
pasangan agar tidak hanya wanita yang pakai alat pencegah kehamilan 
itu. Dalam tiap kesempatan itu, mereka memperagakan pemakaian 
kondom dan manfaatnya selain pencegah kehamilan termasuk saat 
penyuluhan.
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Meski demikian, masih menurut Erna, masyarakat masih menganggap 
program KB yang mencakup pengendalian kehamilan sebagai urusan 
wanita. Para suami tidak mau direpotkan dengan hal tersebut.

Sayangnya, para pasangan wanita ini menerima saja bila mereka yang 
harus menggunakan alat kontrasepsi. Padahal di tiap kesempatan yang 
berhubungan dengan program KB, petugas-petugas juga menjelaskan efek 
samping-efek samping setiap alat tersebut. Ada juga istri yang mengeluh 
akan efek samping alat kontrasepsi yang mereka pakai, biasanya seputar 
siklus menstruasi yang tidak teratur.

Suami yang justru banyak mengeluh setelah istrinya memasang spiral.

Efek samping spiral padahal paling kecil dibanding 
alat dan metode kontrasepsi perempuan yang lain. 
Pemilihan alat ini karena bisa digunakan sampai 
lima tahun. Mereka pun tidak perlu takut akan 
perlukaan seperti pada suntik KB, pemasangan 
susuk, apalagi tubektomi, atau lupa minum pil 
kontrasepsi.

Keluhan para suami itu adalah adanya benang di liang vagina. Benang 
ini untuk keperluan kontrol apakah spiral masih tepasang dengan benar. 
Gegara benang itu, mereka meminta istrinya mengganti dengan alat 
kontrasepsi lain.

Yang lebih kurang ajar, perintah suami untuk mencabut spiral itu dituruti 
para istri dengan mendatangi bidan atau puskesmas sendirian. Atas hal 
itu, sejumlah bidan yang punya kepedulian lebih, mensyaratkan agar 
suaminya juga datang untuk diberikan pemahaman ekstra sebelum 
permintaan mencabut spiral dikabulkan. 

Belum terhayatinya HKSR yang sudah diprogramkan selama ini masih jadi 
“pekerjaan rumah” supaya terbangun sikap saling menghargai, kesetaraan, 
dan konsensus di antara pasangan di wilayah kerja ini. Padahal dua tahun 
terakhir, Rutgers melibatkan lebih banyak pria dalam pendidikan HKSR 
bersama mitra-mitra kerjanya.
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Boleh jadi, aparat kesehatan yang menangani KB masih banyak yang 
berpandangan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab atas 
pemakaian kontrasepsi.

Atas kenyataan tadi, puskesmas dan kader rutin mengadakan penyuluhan 
bagi pasangan muda di bawah usia 20 yang mensyaratkan suaminya 
juga hadir. “Kalau penyuluhan bagi pasangan wanitanya rutin dilakukan 
puskesmas untuk memastikan gizinya tercukupi,” tandas Erna.

Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri, Kecamatan Kediri, 
Lombok Barat, Suci Apriani mengungkapkan, setahun setelah survei 
dasar dilakukan pada 2016, penanganan kasus perkawinan anak mulai 
jadi program kerja. Sebelumnya meskipun kasusnya banyak termasuk di 
desanya sendiri, tapi masalah itu belum jadi prioritas program.

Ia pun menceritakan pengalamannya mendampingi tiga puluhan anak 
untuk mencegah perkawinan remaja. Dari jumlah itu, dengan sedikit 
kecewa Suci menyampaikan, 60-an persen di antaranya melakukan 
hubungan seks dan menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk menikah.

Atas upayanya tersebut, ia dianggap menghalang-halangi pernikahan 
yang merupakan perintah agama untuk menghindari zina serta sunah 
rasul di kampungnya sendiri. Itu terjadi sebelum isu perkawinan anak 
mengemuka.  

Penolakan juga pernah Suci alami dan itu membuatnya belajar 
supaya lebih apik dalam mengemas isu HKSR. Ia pun menceritakan 
pengalamannya saat memperagakan celemek bergambar organ 
reproduksi. Saat itu ia berbicara di kuliah umum sebuah pondok pesantren. 
Alhasil, pengasuh pondok pesantren itu menegurnya karena subjek 
penjelasannya melalui gambar pada celemek dianggap terlalu jorok.

Untuk mencegah perkawinan anak, Suci mengaku banyak sekali hal yang 
dilakukan. “Misalnya, peningkatan kapasitas untuk KPAD dan para remaja, 
program kesehatan remaja, pemberdayaan ekonomi, juga peningkatan 
partisipasi anak muda sebagai pengalihan isu supaya tidak menikah. 
Sasarannya tidak hanya anak tapi juga orang tua,” bebernya.

Jaringan Informasi HKSR Desa
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Posyandu bagi remaja untuk pendidikan HKSR pun didirikan demi 
membantu puskesmas yang selama ini bekerja erat dengan KPAD 
memfasilitasi berbagai informasi kredibel. Misalnya soal kontrasepsi atau 
mitos seputar hubungan kelamin. Beroperasi setelah puskesmas tutup 
agar siswa yang bersekolah di pagi hari bisa memanfaatkan layanannya, 
pendidik sebaya jadi andalan untuk berbincang secara lebih akrab dan 
santai.  

Sebagaimana program zaman sekarang, mereka pun memanfaatkan 
media sosial agar materi pendidikan HKSR lebih mudah diakses. Suci 
beranggapan, meski subjek mengenai seksualitas tabu dibicarakan 
masyarakat, tetap saja banyak yang melakukan seks pranikah. Yang tidak 
paham informasi tentu lebih berisiko terinfeksi penyakit kelamin, hamil tidak 
terencana, atau jadi korban kekerasan pasangannya.

Sebagian besar yang berinteraksi dengan posyandu remaja itu adalah 
anak perempuan. Mereka kebanyakan bertanya soal menstruasi yang 
sungkan mereka ajukan ke petugas kesehatan atau orang tuanya sendiri. 
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Menurut pengakuan Suci, sampai sekarang tercatat hanya ada satu laki-
laki yang berkeluh kesah di posyandu tersebut.

Dalam melakukan operasinya, posyandu remaja melibatkan orang-orang 
yang kompeten di bidangnya masing-masing supaya bisa menjangkau 
dan diterima berbagai kalangan. Suci mencontohkan, kalau bapak-bapak 
itu lebih tertarik menyimak yang disampaikan tokoh adat atau tokoh 
agama. Anak-anak pun tak mereka lupakan. Mereka merumuskan strategi 
pendidikan HKSR yang cocok dan menarik buat anak-anak seperti melalui 
lagu. 

Sebelum melibatkan mereka, pegiat posyandu remaja terlebih dulu 
memetakan siapa saja orang yang mereka anggap

Lagi-lagi, advokasi merupakan kerja bersama atau jaringan. Mengeklaim 
bahwa diri atau organisasinyalah yang menjadi penentu lahirnya sebuah 
naskah kebijakan publik, misalnya, sehingga kini di wilayah itu tidak ada lagi 
diskriminasi terhadap kelompok terpinggirkan tidaklah logis. Faktanya bisa 
saja demikian meskipun berbagai tugas dan peran jaringan kerja tetap 
dilakukan. 

Sebagai ilustrasi misalnya, Koordinator Distrik Rutgers Lombok Barat periode 
2017-2022 adalah budayawan Suku Sasak yang cukup beken di sana. Tak 
hanya tenar karena pernyataannya sering dikutip media, tapi ia juga aktif 
menyuarakan kesetaraan dan demokratisasi sejak masih kuliah termasuk 
di koran-koran lokal.

Atas ketenaran, kompetensi, serta mungkin relasi-relasinya di lingkaran 
elite politik Pulau Lombok, ia punya kesempatan lebih untuk bisa melobi 
langsung bupati juga sebagian anggota parlemen yang memang ia kenal. 
Sehingga, menyusun serta mengesahkan sebuah naskah peraturan daerah 
bukanlah perkara rumit baginya.

Apa yang Rutgers perjuangkan pun terakomodasi dalam peraturan daerah 
serta menjadi acuan kerja seluruh jajaran pemerintah kabupaten.

kompeten

berpikiran terbuka
tentu omongannya didengar oleh 
segmen mereka masing-masing.
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Meski naskah kebijakannya sesuai dengan yang Rutgers inginkan, tapi 
membuat komunitas paham akan hak-haknya dan memperkuat para 
penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak tersebut tentu bukanlah 
pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Ini berarti, advokasi mustahil tidak 
melibatkan pihak lain untuk memperkuat komunitas dan layanan umum.

Pelajaran yang Suci petik, ia bisa mengandalkan kolega-koleganya 
yang kompeten di bidang hukum adat Sasak untuk berkontribusi dalam 
perumusan naskah kebijakan di ruangan-ruangan ber-AC dalam gedung 
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ia pun tidak perlu 
merisaukan pengetahuan warga desanya tentang alat-alat kontrasepsi. 
Konselor-konselor sebaya yang pernah ia latih dan disupervisi tenaga 
puskesmas, selalu siaga di posyandu remaja yang bisa diakses kapan saja 
melalui media sosialnya.

Agar tidak ada lagi korban tindak kekerasan seksual dan mencegah 
seseorang untuk melakukannya merupakan satu dari sekian tujuan 
pendidikan HKSR sejak usia dini. “Kalau dikatakan tidak ada sama 
sekali, kenyataannya Pelajaran Biologi di kelas tujuh dan delapan 
memperkenalkan organ-organ reproduksi,” kali ini Zurhan Afriadi angkat 
bicara.   

Petugas Lapangan Distrik Rutgers Lombok, Nusa Tenggara Barat ini 
menjelaskan, kalau di empat sekolah yang bekerja sama dengannya itu, 
perempuanlah yang banyak keluar dari sekolah karena menikah.

Menurut penuturan Zurhan, ada faktor lain di luar kehamilan yang membuat 
mereka memutuskan keluar sekolah pascanikah, di antaranya kemiskinan, 
rendahnya tingkat pendidikan, juga takut dirisak oleh teman-temannya.

Pemenuhan Hak atas Pendidikan HKSR bagi Siswa Remaja 

“Ada banyak kok yang menikah bukan karena hamil 
duluan. Tapi mayoritas yang berhenti sekolah karena 
nikah, ya perempuan,” terang Zurhan. 
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Ia pun mengulas faktor kesejahteraan yang rendah di kabupatennya. 
Menurut Zurhan, berdasarkan data BPS, indeks pembangunan manusia 
di Lombok Barat rendah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini yang 
menurutnya turut menyumbang tingginya kasus pernikahan anak usia 
sekolah. Bahkan ia melihat pola, pernikahan dilakukan sebelum mereka 
lulus sekolah atau mengikuti ujian akhir. 

Baik Suci, Erna, maupun Zurhan pun saling menimpali tentang pengalaman 
mereka dalam merancang dan menerapkan program pendidikan HKSR di 
sekolah-sekolah menengah di Pulau Lombok.

Seperti yang dilakukan di komunitas, mereka juga melibatkan sekolah-
sekolah lokal sejak dari perencanaan. Ini dilakukan agar pendidikan HKSR 
tersebut nantinya berperspektif dan memiliki muatan, konteks, serta nilai-
nilai lokal yang identik dengan daerah ini.

Sebuah modul tentang pendidikan HKSR pun berhasil dirumuskan. 
Sasarannya bukan hanya siswa remaja, tapi juga orang tua dan guru yang 
bakal mengulas materi-materi dalam modul pendidikan ini. Mereka juga 
melatih sejumlah siswa untuk dijadikan pendidik sebaya bagi sesama siswa 
remaja dalam memahami materi-materi dalam modul.

Mereka mendorong agar modul pendidikan HKSR ini dapat mulai dibahas 
di kelas tujuh dan delapan, saat Pelajaran Biologi memperkenalkan organ-
organ reproduksi manusia.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat sempat menolak serta, 
meminjam istilah yang digunakan Zurhan, memboikot modul yang Rutgers 
susun bersama sejumlah sekolah lokal. Catatan dinas pendidikan kala 
itu nampak serampangan. Dua di antaranya adalah, modul tersebut 
menghalalkan zina dan banyak memuat simbol agama non-Islam yang 
sebenarnya adalah simbol perempuan, yakni lingkaran dan tanda mirip 
salib.

Tak lama berselang, jajaran dinas pendidikan akhirnya menerbitkan izin 
untuk melakukan uji coba modul tersebut di empat sekolah yang telah 
terlibat dalam pembuatan modul ini. 

Sebelum disusunnya modul pendidikan HKSR untuk remaja tadi, pemerintah 
sebenarnya menjamin agar anak-anak yang menikah atau hamil bisa 
tetap sekolah. Sayangnya menurut Suci dan Erna, mereka memutuskan 
berhenti sekolah karena malu atau takut diejek oleh teman-temannya.
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Salah satu tugas rutin Suci dan jajarannya di KPAD adalah menindalanjuti 
kasus-kasus putus sekolah macam ini. Mereka mendampingi kegiatan 
belajar remaja-remaja yang hamil atau menikah lalu berhenti sekolah agar 
menyelesaian jenjang pendidikan yang sudah mereka mulai.

Hal ini masih menyisakan “pekerjaan rumah” para pegiat pemenuhan hak 
atas pendidikan dan perlindungan anak. Hak atas pendidikan mereka harus 
ditunaikan meski sudah menikah atau memiliki anak. Terlebih, negara harus 
menghentikan praktik perkawinan anak usia sekolah dan memperkuat 
sistem dukungan di sekolah agar siswa yang hamil atau menikah tetap 
merasa diterima oleh lingkungan sekolahnya sehingga tidak harus berhenti 
bersekolah.

Saat ini menurut pengakuan Zurhan, sembilan sekolah turut menerapkan 
modul pendidikan HKSR bagi siswa remaja serta para pengajarnya, yakni 
guru, orang tua, dan pendidik sebaya. Jumlah ini bertambah dari empat 
sekolah yang memang terlibat sejak awal.

Pelajaran yang bisa dipetik dari dari ketiga proses tadi adalah, saat 
penyedia layanan umum tidak memiliki materi pelayanan bagi masyarakat 
– hal yang merupakan kewajiban sebagai aparatus negara – para pegiat 
advokasi bisa membuatnya bersama pihak-pihak yang kompeten dan 
memahami konteks sosial-budaya lokal.
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Rumusan pelayanan dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak warga. 
Visinya adalah untuk diduplikasi, dibiayai, dan dikerjakan oleh negara 
beserta aparatnya yang memang dimandatkan untuk menyediakan 
layanan umum.   

Dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja, selama dua 
tahun terakhir hanya ada satu puskesmas yang memiliki klinik khusus 
remaja.

Dari pengakuan Erna, puskesmas ini sudah terlalu padat dengan pasien 
remaja yang mengalami masalah seksualitas dan reproduksi mereka. 
Kenyataan bahwa puskesmas ini juga menerima pasien dari sepuluh desa 
lainnya, mengindikasikan agar otoritas kesehatan setempat menduplikasi 
layanan serupa di desa-desa lain dalam lingkup wilayah kerjanya. 

Saat kesadaran komunias akan pemenuhan HKSR-nya sudah terbangun, 
tentu akan ada desakan dari warga kepada para pembuat kebijakan 
agar puskesmas serupa disediakan di tempat lain. Di sinilah peran kunci 
posyandu remaja. Meskipun menggunakan nama remaja, tapi dari yang 
diutarakan Suci, yang mereka kerjakan menyasar berbagai segmen yang 
ada di masyarakat.

Kelompok Perlindungan Anak Desa potensial untuk menjadi penggerak 
agar terjadi perubahan baik dalam menduplikasi layanan medis untuk 
pemenuhan HKSR remaja seperti yang dilaksanakan oleh puskesmas yang 
selama ini bekerja intensif dengan Rutgers, maupun duplikasi pendidikan 
HKSR di sekolah-sekolah. 
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Epilog
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Epilog

Dalam kisah-kisah dari para penutur yang telah saya jadikan bunga 
rampai, terdapat sejumlah pembelajaran berharga bagi siapapun yang 
akan terlibat dalam dan ingin merefleksikan proses advokasi. Dari bunga 
rampai kisah-kisah pengalaman tersebut, saya mengelompokkan lima 
dimensi pembelajaran yang kelak bisa menjadi pegangan praktis untuk 
mempermudah terlibat bersama dalam proses advokasi.

Ini bukan berarti di luar kelima dimensi tersebut, uraian pengalaman 
penutur kisah yang telah dibungarampaikan tidak terdapat hal yang bisa 
menjadi bahan belajar. Dimensi-dimensi berikut lebih merupakan catatan 
praktis nan ringkas beserta kiat-kiat yang disarikan dari pengalaman-
pengalaman advokasi seluruh penutur kisah.   

Berbasis Bukti Ilmiah. Informasi-informasi yang sudah terbukti melalui 
berbagai kajian ilmiah termasuk kajian internal merupakan hal penting 
serta jadi prasyarat utama dari upaya mengubah kebijakan. Informasi 
tersebutlah yang digunakan untuk mendukung usulan sebuah kebijakan.  

Prinsip
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Dalam pengajuan sebuah kebijakan publik terlebih di parlemen, kita sering 
mendengar istilah “naskah akademis”. Naskah ini berisi sekumpulan kajian 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam usulan sebuah 
kebijakan publik untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Naskah ini tentu 
saja didasarkan bukti-bukti ilmiah.

Kajian-kajian yang menyediakan bukti ilmiah bahwa kebijakan yang 
diajukan akan responsif dalam menjawab ketidakadilan di masyarakat bisa 
dikemas menjadi kertas kebijakan. Kertas kebijakan (policy paper) secara 
sederhana adalah media komunikasi berisi nilai-nilai yang berorientasi 
pada masalah yang disusun untuk membantu pengambilan keputusan.

Bukti-bukti ilmiah juga bisa digunakan dalam pembuatan selebaran 
(naskah pendek) yang mudah dicerna masyarakat agar mendukung 
usulan kebijakan. Pengembangan produknya bisa berupa infografik yang 
lazim digunakan banyak gerakan saat ini.

Kerja Berjaringan. Karena lumrahnya advokasi butuh durasi panjang serta 
dukungan dan keterlibatan publik seluas-luasnya, maka bekerja dengan 
masyarakat dan ornop yang memperjuangkan kepentingan yang sama 
secara berjaringan adalah prinsip. 

Awalnya tentu yang dilakukan adalah membentuk apa yang disebut lingkar 
inti, yakni kumpulan orang dan/ atau organisasi penggagas, pemrakarsa, 
penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Entitas ini 
adalah perancang strategi dan pemegang komando utama selama proses 
advokasi.

Di pengalaman proses pengusulan RUU PKS, Dinov mengajarkan bahwa 
dalam lingkar intinya dibagi menjadi tiga tim, yakni substansi naskah, lobi, 
dan kampanye. 

Meski advokasi adalah kegiatan politis yang lazimnya kekuatan tekanan 
dari segi kuantitas maupun kualitas diperhitungkan, tapi strategi 
pembagian peran merupakan bagian dari prinsip kerja berjaringan. Dari 
sini, jaringan bisa diperluas dengan mempertimbangkan keterwakilan 
kelompok-kelompok strategis.

Sebagai contoh, dalam pengalaman advokasi RUU PKS, kelompok strategis 
ini bisa ada dalam tiap ranah pembagian tugas seperti misalnya kelompok 
praktisi hukum, ahli agama, atau ahli kebijakan publik ditempatkan di 
ranah tugas substansi naskah. Jaringan masyarakat dan organisasi yang 
membantu penyusunan substansi pun meluas.
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Pengalaman kerja 2030 YFI menyiratkan hal senada. Mereka bahkan 
menggunakan istilah “kolaborasi bermakna” yang mensyaratkan 
kesetaraan tiap individu maupun organisasi dalam jaringan kerja. Tiap 
anggota jaringan yang diperluas dari lingkar inti dengan pembagian 
tugasnya, turut terlibat dalam perencanaan, penerapan, hingga evaluasi 
kerja.

Kerja kolektif atau berjaringan terbukti mampu memperkuat individu dan 
organisasi untuk tetap tegar dan terus berikhtiar dalam melalui proses 
panjang dan berbagai kekecewaan selama proses advokasi. Dinov 
memberi kiat, kerja-kerja yang sudah dilakukan baik yang dirasa berhasil 
maupun gagal dilaporkan saja ke jaringan!

Pelibatan Aktif Kelompok Kepentingan. Secara sederhana menggunakan 
isu penghapusan kekerasan berbasis gender, prinsip ini menyatakan, siapa 
yang paling berkepentingan saat UU PKS disahkan kalau bukan korban dan 
kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. 

Narasi betapa pentingnya prinsip ini berserakan dalam bunga rampai 
kisah-kisah penutur kisah dalam melakukan advokasi di bagian 
sebelumnya. Para pegiat harus sadar bahwa yang paling berkepentingan 
untuk terjadinya perubahan melalui sebuah kebijakan publik adalah 
kelompok yang mengalami persoalan. Boleh jadi kelompok ini merupakan 
komunitas di sebuah daerah spesifik atau tersebar di berbagai daerah.

Untuk mengakhiri sunat perempuan di Indonesia misalnya, KPI melibatkan 
kelompok korban dan kelompok rentan terhadap tradisi sunat perempuan 
di daerahnya untuk menyuarakan kepada para pembuat kebijakan di 
tingkat desa hingga internasional. Selain bisa jadi lebih militan, kelompok-
kelompok kepentingan ini jauh lebih menginspirasi orang banyak dan 
tentunya para pembuat kebijakan agar persoalan yang selama ini mereka 
alami bisa segera dituntaskan dengan dukungan orang banyak.

Di bagian lain, Yayasan Semak sangat sadar bahwa mereka bukan 
penduduk Karawang, Jawa Barat. Maka yang mereka kerjakan adalah 
mendorong warga lokal untuk menyuarakan, mengorganisasi diri, hingga 
terlibat aktif di rapat-rapat pengambilan keputusan tingkat lokal. Karena 
dalam hal ini, komunitas merekalah yang mengalami kerugian saat anak-
anak lulusan SD menjadi buruh migran secara ilegal.

Rizky (2030 YFI) menggunakan istilah “co-creator”, bukan hanya sekadar 
penerima manfaat dalam prinsip pelibatan kelompok kepentingan ini.
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Penanaman Nilai-Nilai. Meski isu yang diusung adalah pemenuhan hak 
kesehatan seksual dan reproduksi, misalnya, tapi hasil akhir advokasi 
adalah perubahan nilai yang terinternalisasi baik oleh masyarakat, aparat, 
serta para pembuat kebijakan.

Nilai-nilai ini terbentuk sepanjang proses advokasi baik disadari atau tidak. 
Hastin (Rutgers Indonesia) mencontohkan, dalam upaya pemenuhan HKSR 
yang banyak dibicarakan mungkin seputar kesehatan organ reproduksi, 
bagaimana mencegah kehamilan, atau pencegahan penyakit kelamin. 

Tapi dalam proses penyadaran tersebut terkandung nilai-nilai yang juga 
ditanamkan seperti antikekerasan, saling menghargai, keadilan gender, 
demokrasi, kesetaraan, keberagaman, dsb.

Atas relativitas kerja advokasi seperti medan yang luas nan terjal, durasi 
yang panjang, atau kekecewaan yang terus-menerus dialami, maka pegiat 
advokasi mutlak memiliki kualitas-kualitas diri sebagai berikut.  

Komitmen. Meski bukan di ranah advokasi, pekerjaan apapun 
membutuhkan komitmen dari individu yang melakoninya. Perbedaannya 
terletak pada kesadaran akan hal-hal yang potensial dihadapi sepanjang 
proses advokasi. Selain durasi dan luasnya medan, para pegiat 
sangat mungkin menghadapi kelompok penentang yang tentu sangat 
menyebalkan. Terlebih saat ini dunia maya, mau tidak mau menjadi medan 
perjuangan.

Rizky (2030 YFI) mengaku tidak mau menghabiskan energi meladeni 
warganet yang tidak setuju dengan gagasan yang diusungnya di media 
sosial misalnya. Ia pun jadi sangat berhati-hati dengan konten yang 
akan diunggahnya ke dunia maya demi menyukseskan agenda yang 
diusungnya. 

Konsistensi. Sebagaimana dengan komitmen, siapapun yang ingin sukses 
dalam suatu bidang, ia harus konsisten. Tapi dengan durasi yang boleh jadi 
sangat panjang hingga puluhan tahun lebih, konsistensi dan ketekunan 
menjadi kualitas diri pegiat advokasi yang sangat dibutuhkan.

Bayangkan durasi advokasi kaum Afro-Amerika dalam memperjuangkan 

Kualitas Diri 
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kesetaraan mereka pascadeklarasi kemerdakaan AS sampai disahkannya 
UU Hak Sipil yang menghapus diskriminasi dalam akomodasi publik, 
pekerjaan, pendidikan, serta perlindungan hak-hak sipil dan suara dalam 
pemilu (1776-1964)! Meski demikian, sampai sekarang masih saja terjadi 
diskriminasi perlakuan aparat terhadap warga Afro-Amerika di sana. 

Tabah. Dinov (LBH APIK) berpesan, jadi aktivis jangan pundungan (ambekan 
atau baper)! Dalam proses advokasi, pegiat akan banyak menelan janji-
janji palsu bahkan pengkhianatan dari rekan sesama aktivis. Ini khususnya 
terjadi saat rekan seperjuangan itu kini sudah jadi pejabat baik di parlemen 
atau pemerintahan.

Sebagai pegiat advokasi, berurusan dengan birokrasi tidak bisa dihindari. 
Adagium, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah dalam urusan-
urusan dengan birokrasi di Indonesia bukanlah isapan jempol semata. 
Dalam hal ini, ketabahan adalah kunci!

Kreatif. Tatang (Yayasan Semak) mengeluhkan aparat pemerintah yang 
sulit diajak berinovasi. Mereka hanya mau mengerjakan pekerjaan rutin 
mereka meski isu yang ia usung merupakan wilayah tanggung jawab 
kerja aparat tersebut. Dalam hal ini, pegiat advokasi harus jeli dan kreatif 
dalam melihat peluang, mengemas isu, serta melakukan pendekatan agar 
seseorang atau organisasi mau diajak bekerja sama.

Kreativitas juga dibutuhkan saat bekerja dengan masyarakat dalam hal 
kampanye misalnya. Dari pengalaman advokasi RUU PKS, isi kampanye 
kelompok penentang kebanyakan jargon-jargon agama yang mudah 
dicerna ratusan juta umat beragama di republik ini. Di sini, kreativitas pegiat 
kudu setingkat di atas mereka.   

Militansi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lema ini sebagai 
ketangguhan dalam berjuang (menghadapi, kesulitan, berperang, dan 
sebagainya). Sementara militan diartikan, bersemangat tinggi, penuh 
gairah, berhaluan keras.

Advokasi kerap dianggap sebagai perjuangan. Dalam konteks ini, militansi 
memang dibutuhkan oleh para pegiatnya. Misalnya, mereka harus tangguh 
saat berhadapan dengan pihak-pihak berkuasa yang kepentingannya 
terganggu. Mereka pun wajib berhaluan keras dalam memperjuangkan 
keadilan dan kemanusiaan – nilai yang tidak bisa ditawar bahkan dengan 
taruhan nyawa.
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Balutan Isu. Kadang-kadang, isu yang diusung dalam advokasi perlu 
dibalut atau dikemas sedemikian rupa agar memperoleh lebih banyak 
dukungan sekaligus meminimalkan jumlah penentang. Sayangnya, tidak 
ada rumus baku untuk mengemas sebuah isu advokasi. 

Dari bunga rampai di atas, terdapat sejumlah isu yang dibalut sedemikian 
rupa sehingga mencapai cita-citanya terutama dalam mengurangi 
penentangan. Yayasan Semak, misalnya, membalut urgensi pembatasan 
usia buruh migran dengan isu pemenuhan hak atas pendidikan anak di 
Karawang, Jawa Barat saat mulai bekerja di sana pada 2005.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak menjadi pembalut isu yang dapat 
diterima karena kondisi masyarakat Karawang saat itu yang menganggap 
kehadiran anak perempuan dalam keluarga sebagai “walet”, nama burung 
yang terkenal bernilai ekonomi tinggi hanya dengan menyediakan sebuah 
bangunan kosong untuknya bersarang.

Mereka sadar sepenuhnya, penyaluran tenaga kerja migran telah menjadi 
bisnis yang melibatkan banyak orang selama belasan tahun lebih. Di 
dalamnya pun terdapat harapan orang tua akan upah TKW yang akan 
meringankan beban ekonomi mereka. Manajer Program Yayasan Semak, 
Tatang Rakhman menyebutnya sudah seperti budaya dan akan susah 
mengubah pola pikir para tokoh di sana.

Bila Yayasan Semak membalut urgensi penundaan usia buruh migran 
dengan isu hak pendidikan, 2030 YFI memilih pencapaian SDGs untuk 
membalut isu pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS di Indonesia yang 
menurut mereka cukup sensitif. 

Selain karena yayasan ini sudah terbiasa dengan mekanisme kerja baik di 
komunitas anak muda lokal hingga mekanisme global yang punya daya 
dorong ke pemerintah, mereka merasa pemerintah akan mengakomodasi 
ketujuh belas pencapaian SDGs. “PR”-nya adalah partisipasi bermakna 
anak-anak muda Indonesia bukan sekadar jadi token. 

Strategi

Saya tidak mengatakan bahwa syarat menjadi begawan advokasi 
harus terlebih dulu diteror, disiksa, dipenjara, atau dibunuh. Tapi kita bisa 
melihat orang-orang yang militan, sukses mengusung kepentingannya 
pascatindakan represi dan teror yang dialaminya. Contohnya sudah 
banyak.  
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Berbagi Tugas. Advokasi membutuhkan jaringan kerja yang bisa 
diandalkan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti membuat usulan 
kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat, menggalang 
dukungan seluas-luasnya, atau memastikan dukungan dari anggota 
dewan yang diamanatkan mewakili fraksinya di DPR RI.  

Dalam proses pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual di ranah 
jaringan kerja nasional, Dian “Dinov” Novita (LBH APIK) berbagi kisah tentang 
pembagian tugasnya ke dalam tiga tim. Ia sendiri ditempatkan di Tim Lobi, 
sementara dua tim lainnya adalah Tim Naskah Kebijakan atau Substansi 
dan Tim Kampanye. Tim Substansi terdiri dari ahli hukum, pakar kebijakan 
publik, para peneliti yang bertugas merumuskan rancangan UU beserta 
naskah akademisnya. Dokumennya pun dibuat berdasarkan berbagai 
segmentasi.

Tim kampanye melibatkan mereka yang berbakat menggambar dan 
tekun dalam pemanfaatan multimedia baik di darat maupun dunia maya. 
Di darat, mereka menggelar diskusi-diskusi publik di kampus, pesantren, 
juga sekretariat berbagai kelompok masyarakat. Di dunia maya, tim ini 
membuka diskusi dengan tagar-tagar tertentu agar masyarakat lebih 
paham lagi soal isi RUU PKS dan perlunya RUU ini disahkan segera.

Strategi berbagi tugas meringankan kerja para pegiat sesuai minat dan 
bakatnya di area kerja advokasi yang relatif luas. Rutgers, misalnya, 
membagi tugas berdasarkan area-area kerjanya, yakni payung hukum 
atau naskah-naskah kebijakan, urusan pendidikan dan penyebarluasan 
informasi, serta  penguatan komunitas.

Kreativitas Bukan Keahlian (Expertise). Strategi ini digenggam 
erat oleh 2030 YFI yang sangat memahami dirinya serta anak-anak 
muda yang mereka libatkan dalam pencapaian-pencapaian global 
berkesinambungan pada 2030 mendatang.

Tak bisa dimungkiri, anak-anak muda selalu dikenang akan kreativitasnya 
baik dalam musikalisasi, visual atau grafis, serta bentuk kesenian lainnya. 
Terlebih karya mereka itu ditampilkan di acara berskala global di mana 
Indonesia turut terlibat di dalamnya.

Berkat lagu yang pernah 2030 YFI ciptakan, Sekretariat SDGs Indonesia 
melirik kelompok anak muda ini dan selalu meminta mereka untuk 
memainkan karya musiknya di berbagai konferensi dan acara-acara SDGs. 
Kepala Bidang Kemitraan 2030 YFI, Rizky Ashar Murdiono menyebutnya 
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sebagai soft advocacy karena setelah menyanyi, mereka bisa bicara 
tentang keadaan Indonesia sesuai kenyataannya di acara-acara itu.

Rizky ingin, layaknya anak muda, yang dikenal adalah kreativitas dalam 
berkesenian, bukan naskah-naskah akademis yang menurutnya bersama 
dua rekannya di 2030 YFI, bukan anak muda banget.    

Menjadi Mitra Pemerintah. Usulan akan perubahan sebuah kebijakan 
publik ditujukan kepada pemerintah dan/ atau parlemen. Manajer 
Proyek Right Here Right Now Rutgers WPF Indonesia (Rutgers), Hastin Atas 
Asih menegaskan, meski masih banyak keterbatasan, mau tidak mau 
pemerintah harus ikut diajak bekerja sama. Karena mereka adalah entitas 
yang bisa berkesinambungan.

Berbeda dengan Hastin, 2030 YFI menggunakan pencapaian SDGs sebagai 
kemasan yang halus untuk kondisi sosial Indonesia yang menurut mereka 
harus diubah. Melalui pencapaian SDGs di tingkat Asia-Pasifik setidaknya, 
2030 YFI ingin menjadi mitra pemerintah alih-alih dicap sebagai organisasi 
yang antipemerintah.

Untuk membiasakan diri menangani kasus-kasus kekerasan seksual 
dengan korban wanita dewasa, tak terhitung berapa banyak LBH APIK 
bekerja sama atau bermitra khususnya dengan aparat-aparat penegak 
hukum seperti polisi dan jaksa. Bersama Pemerintah DKI Jakarta, LBH 
APIK mendorong agar terjadi pemahaman yang terlegitimasi bahwa 
pendampingan hukum bagi korban sama pentingnya dengan yang berhak 
didapatkan tersangka.

Menjadi mitra pemerintah menjadi strategi kunci saat jaringan pengusung 
rancangan UU harus meyakinkan tokoh-tokoh pendukung rancangan UU 
tersebut baik di dalam kementerian terkait maupun fraksi-fraksi partai 
politik dalam keanggotaan DPR RI. 

Jaringan pengusung RUU PKS misalnya, sering sekali menemui staf-staf 
ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Ini 
juga dilakukan di Gedung DPR-MPR RI meskipun mereka tidak mempunyai 
ruangan kerja di sana. Ini terutama untuk menemui para anggota dewan 
yang kebanyakan tidak mereka ketahui jadwalnya.

Semua Orang Tidak Sama. Strategi ini diingatkan oleh 2030 YFI.

Meskipun secara usia relatif sama, tapi berbagai faktor mendorong adanya 
keberagaman kebutuhan. Misalnya pemanfaatan media. 2030 YFI 
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menyadari bahwa semua orang tidak dapat diseragamkan. Inilah yang 
ada di dalam benak mereka saat berbincang dengan saya untuk pertama 
kalinya.

Ringkasan isu di satu daerah akan sangat berbeda dengan ringkasan 
isu di daerah lain. Ini yang membuat 2030 YFI sangat percaya bahwa 
keberagaman ringkasan isu ini merupakan tools advokasi yang dahsyat di 
daerahnya masing-masing.

Inilah yang membuat media dengan konten-konten kreatif tidak bisa dibuat 
seragam secara nasional, di samping kemasan isunya dibuat seanak muda 
mungkin sesuai konteks lokal daerahnya masing-masing. Karena semua 
orang tidak sama, maka keberagaman konten kreatif inilah yang membuat 
keterlibatan bermakna anak-anak muda tidak hanya sebatas token, tapi 
juga sebagai co-creator. 

Tampil Berwibawa. Seorang pegiat advokasi perlu memiliki wibawa. 
Hal sederhana untuk berwibawa adalah mengenakan pakaian rapi. Hal 
ini diingatkan tokoh adat Suku Sasak Lombok, Raden Mohammad Rais. 
Pria berusia 55 tahun ini selalu menggunakan pakaian adat resmi saat 
menemui orang-orang yang akan diajaknya diskusi soal perkawinan anak 
yang mengganggu tatanan adat. 

Mamiq, sapaan akrabnya, mengingatkan, wibawa itu penting supaya 
setidaknya yang ia ajak bicara respek meski mereka tahu sedang 
berhadapan dengan pemuka adat.

Tantangan

Pergantian Pejabat. Ini tidak hanya terjadi di daerah, tapi juga di pusat. 
Sejumlah penutur kisah mengaku adanya pergantian pejabat ini membuat 
pekerjaan mereka menjadi makin berat. Terlebih bila mutasi pejabat 
pemerintah berjalan cepat, seperti dalam setahun bisa terjadi dua kali 
pergantian.

Para penutur kisah direpotkan dengan penjelasan ulang ke pejabat yang 
baru dilantik program-program yang sebenarnya sudah berjalan baik 
bersama pejabat sebelumnya.  

Tafsir Agama. Nilai-nilai agama biasanya dijadikan tantangan oleh 
sejumlah pemukanya dalam hal pernikahan. Alasan yang kerap
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dikemukakan adalah menghalangi perintah Tuhan. Beberapa penutur kisah 
mengaku telah siap meredam hambatan terutama dari kyai-kyai lokal 
untuk isu perkawinan anak dengan memanfaatkan hubungan baik mereka 
dengan tokoh-tokoh ormas keagamaan setempat.

Kesinambungan Program. Ini merupakan tantangan yang kerap dialami 
oleh proyek-proyek pendampingan terlebih bila proyek tersebut dilakukan 
dalam waktu yang panjang. Ini akan berbeda dengan proyek dengan 
tujuan perubahan sistem terutama dalam penganggaran. 

Meskipun demikian, ada saja kenangan bekerja bersama yang tidak 
dapat dilupakan. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah bisa diatasi dengan 
teknologi. Tidak hanya bertukar kabar, tapi juga asistensi yang mungkin 
tidak lagi bisa didapat saat proyek sudah selesai dan personel-personelnya 
sudah tidak lagi berada di tempat. 

Dalam hal kaderisasi, sebuah ornop kadang tidak menjadikannya sebuah 
program. Sehingga, banyak ornop yang kekurangan relawan dan akhirnya 
tenaga potensial di posisi strategis.

Status Quo Aparat. Meskipun deskripsi pekerjaannya meliputi apa yang 
dibutuhkan sebuah ornop, misalnya mengurus data pendidikan tingkat 
menengah, tapi ia hanya mau mengerjakan pekerjaan rutinnya saja. 
“Kalaupun diajak berinovasi, padahal masih dalam ranah deskripsi 
kerjanya, harus ada insentifnya!” keluh Tatang Rakhman (Yayasan Semak).
Tidak hanya Tatang, kebanyakan penutur kisah menyatakan, mengajak 
aparat melakukan pekerjaan di luar kegiatan rutinnya itu sulit, butuh 
tenaga, dan pemetaan ekstra!

Kebijakan yang Sudah Ada. Untuk mengadvokasi pemenuhan HKSR dan 
penghapusan KBGS, Tatang menyatakan, “Sebetulnya kalau perdanya di 
awal memang sudah baik, itu seharusnya sudah tercakup di dalamnya.”

Yang Tatang maksud adalah Peraturan Kabupaten Garut tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan yang disahkan 2016. 
Menurutnya, isinya tidak mencakup perlindungan hak kesehatan seksual 
dan reproduksi anak dan/ atau remaja. Ia pun berniat untuk melakukan 
kajian untuk merevisi peraturan tersebut sehingga di dalamnya isu HKSR 
dan KBGS lebih terperinci.

Kemiskinan. Keadaan ini juga dianggap akan menjadi tantangan laten. 
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Bahkan Farha Ciciek (Tanoker Ledokombo) menyebut tentang feminisasi 
kemiskinan. “Jadi kemiskinan itu berwajah perempuan,” ujarnya. 

Di wilayah kerja Tanoker, sudah terdeteksi bahwa orang suka mengawinkan 
anak perempuan dan itu dianggap kearifan lokal. Kehamilan yang 
tidak diinginkan, perkawinan anak yang menghasilkan anak-anak yang 
kemudian ditinggalkan untuk jadi buruh migran, serta pemalsuan usia 
calon buruh migran perempuan cukup umum ditemukan di sana.

Akses terhadap Data. Advokasi membutuhkan bukti-bukti ilmiah. Sudah 
banyak literatur yang memuat bukti-bukti tersebut. Sayangnya di beberapa 
situs ornop, dokumen-dokumen yang memuat informasi tersebut masih 
sulit diakses atau harus mendaftarkan diri (sign up). Padahal saat ini sudah 
banyak situs-situs yang menyediakan hasil-hasil kajian berdasarkan 
semangat “advokasi berbasis bukti ilmiah”.

Tentu saja sejumlah jurnal ilmiah terkemuka hanya menampilkan abstrak 
dari keseluruhan makalah hasil kajian tersebut. 

Hubungan Baik. Untuk advokasi pemenuhan HKSR dan penghapusan KBGS, 
sejumlah penutur kisah seperti Ciciek (Tanoker Ledokombo) menyatakan 
sudah siap karena memang sudah lama dan sangat akrab bekerja 
dengan perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Karenanya, Tanoker mempunyai 
modal sosial yang cukup mumpuni untuk bekerja bersama pejabat-
pejabat dari tingkat desa hingga kabupaten.

Kebijakan yang Sudah Ada. Badan perencanaan pembangunan daerah 
di banyak daerah juga sudah menggarisbawahi persoalan stunting, angka 
kematian ibu, angka kematian anak, serta perkawinan anak dalam RPJMD-
nya baru-baru ini.  

Akses terhadap Data. Selain jadi tantangan pada kasus sulitnya 
mengakses dokumen berisi informasi yang berlandaskan bukti-bukti ilmiah 
untuk keperluan advokasi, situs-situs web ornop yang menjadi penutur 
kisah dalam penulisan ini sudah sangat memudahkan pengunjung untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan. Sebut saja situs web resmi LBH 
APIK atau Koalisi Perempuan Indonesia.

Peluang
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