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KATA PENGANTAR 
 

 
Saat ini, gerakan masyarakat adat yang terorganisir telah dirasakan hadir di berbagai level 
mulai dari kampung, daerah, wilayah hingga nasional. Kehadiran gerakan ini tidak luput 
dari kontribusi perempuan adat di masa-masa penuh tekanan terhadap perlawanan 
masyarakat adat atas penghancuran wilayah adat dan kedaulatannya. Perempuan adat 
berdiri kukuh bersama-sama dengan perwakilan dari masing-masing daerah dan kawan-
kawan pendukung (ORNOP) bersuara lantang mendeklarasikan AMAN pada tahun 1999 
sebagai tonggak sejarah bagi perlawanan masyarakat adat atas ketidakadilan.  

 
Tetapi ruang bagi perempuan adat tidaklah sesuatu yang mudah didapat bahkan di dalam 
organisasinya sendiri; AMAN. Suaranya tenggelam dalam agenda besar yang tidak 
menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan adat. Ruang bagi perempuan adat 
di AMAN bukanlah pemberian, tapi itu perkelahian, bertarung, berkelahi di sidang-
sidang seperti yang disampaikan Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN dalam 
sambutan pada Temu Nasional II (TemuNas II) Persekutuan Perempuan Adat Nusantara 
(PEREMPUAN AMAN) tahun 2015. Jejak sejarah upaya perempuan adat merebut ruang ini 
dapat dilihat dari Rapat Penyusunan Program Kerja  AMAN, 1999 di Kintamani, Bali; 
Sarasehan perempuan adat dalam KMAN II tahun 2003; Sarasehan perempuan adat 
dalam KMAN III yang memberikan rekomendasi keras untuk difasilitasinya Direktorat 
Pemberdayaan Perempuan Adat (DPPA) di AMAN tahun 2007. Melalui DPPA, pematang-
an pembentukan organisasi sayap perempuan adat dilakukan sampai dideklarasikan 
PEREMPUAN AMAN di Tobelo tahun 2012 dalam rangkaian acara KMAN IV. 

 
Organisasi ini baru berumur tiga tahun. Refleksi perjalanan organisasi sudah menun-
jukkan tantangan yang tidak kecil bagi perempuan adat. Berposisi terhadap AMAN, 
dengan menempatkan kader perempuan adat yang mampu membawa agenda dan 
memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui posisi-posisi strategis di 
AMAN, belumlah optimal. Berposisi terhadap negara, suara perempuan adat masih sayup 
bahkan cenderung ditenggelamkan sekalipun perempuan adat telah memberikan 
kontribusi konkrit di lapangan dengan menggunakan pengetahuan mereka supaya 
terlihat (visibility) dan hadir. 

 
Tiga tahun telah menghantarkan PEREMPUAN AMAN untuk mengenali wadah perju-
angannya, mengenali karakter kader-kader perempuan adat dan menguatkan diri untuk 
terus melakukan konsolidasi atas cita-cita dan gagasan kolektif  yang khusus sebagai 
perempuan adat. Agenda inilah yang hendak PEREMPUAN AMAN perjuangkan ketika 
berhadapan dengan AMAN sebagai organisasinya sendiri dan Negara (baca juga kapital). 

 
TemuNas tidak hanya penting bagi PEREMPUAN AMAN tetapi forum ini dapat dijadikan 
acuan bagi gerakan perempuan di Indonesia bahkan gerakan sosial lainnya untuk 
membaca situasi terkini di tingkat kampung dari kacamata kelompok paling rentan dan 
dimarginalkan. Oleh sebab itu, hasil-hasil dari TemuNas II ini bukan hanya menjadi 
panduan bergerak bagi anggota dan pengurus PEREMPUAN AMAN periode 2015-2020 
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tetapi juga menjadi acuan bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang bekerja 
untuk pemberdayaan perempuan adat dan kelompok perempuan lainnya di Indonesia. 

 
Menyadari kebutuhan tersebut, kami menyusun dan memperbanyak prosiding ini dengan 
segala keterbatasan. Prosiding ini disusun untuk melaporkan dinamika proses dari se-
rangkaian diskusi yang terselenggara, temuan-temuan reflektif untuk mendapatkan 
perhatian, dan juga hasil-hasil dari TemuNas II di Bumi Gumati, Bogor. 

 
Sebagai penerima mandat untuk melaksanakan keputusan TemuNas II dan menyelengga-
rakan organisasi secara operasional sesuai dengan Statuta 2015-2020, kami dari Pelaksana 
Harian Pengurus Pusat (PP) PEREMPUAN AMAN menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dengan 
penuh keyakinan dan dedikasi walau di bawah tekanan situasi yang penuh ketidakpastian 
dan keterbatasan dana. 

 
Temu Nasional II terselenggara dengan baik karena solidaritas dan dukungan banyak 
pihak. Kami mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris Jenderal AMAN, kawan-kawan 
di PB AMAN, para Deputi dan Direktur yang telah mengerahkan tenaga, pikiran dan dana 
dari program masing-masing untuk meyelenggarakan serangkaian sarasehan dalam 
TemuNas II, Tim Asistensi PEREMPUAN AMAN yang telah menemani substansi dari 
serangkaian sarasehan dan TemuNas II, kawan-kawan Komnas Perempuan yang telah 
memberikan dukungan dana, tenaga dan pikiran yang menemani dari awal persiapan 
TemuNas II sampai berakhir, juga para voluntir yang tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu.  Terima kasih juga kepada kepada banyak kawan yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan prosiding ini khususnya kepada Sdri. Muntaza, yang telah merampungkan 
pengumpulan bahan, menuliskan ulang dan menyunting berdasarkan notulensi yang 
sedemikian banyak. 

 
Terakhir kami mengucapkan selamat dan terima kasih terdalam kepada seluruh anggota 
PEREMPUAN AMAN yang telah menjadikan TemuNas II sebagai ruang refleksi dan 
berpraktik mengkonsolidasikan gagasan dan cita-cita kolektif dalam pengambilan 
keputusan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pada TemuNAs II perempuan 
adat membuktikan mampu menyikapi beragam perbedaan  dengan tenggang rasa dan 
saling menghargai satu sama lain. 

 
Harapan kami, prosiding ini  dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat gerakan 
masyarakat adat dan perempuan adat di Indonesia. 
 
  Jakarta, 3 Maret 2016 

 
 

Devi Anggraini 
Ketua Umum PEREMPUAN AMAN   
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KERANGKA ACUAN 
Temu Nasional II  PEREMPUAN AMAN: 

“Konsolidasi dan Penguatan Gerakan Perempuan Adat  
Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Setara dan Berkeadilan” 

 
 

Latar Belakang 
 

1. Masyarakat Adat di Indonesia 
 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi payung untuk 
masyarakat adat di Indonesia. Dideklarasikan tahun 1999, saat ini AMAN telah 
memiliki 2344 anggota yang berasal dari komunitas masyarakat adat di Indonesia. 
Komunitas adat ini hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan tatanan politis 
yang unik dan memiliki sistim pemerintahan yang mengatur aspek-aspek kehi-
dupan masyarakatnya termasuk kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber-
daya alam. Beragamnya tafsir mengenai siapa itu masyarakat adat di pemerin-
tahan yang kerap memberikan penamaan yang berbeda seperti komunitas 
masyarakat terpencil, suku terasing, dan lainnya berdampak pada perbedaan 
perlakuan dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat adat.  
 
Bahwa komunitas masyarakat adat tidak tampil dan tidak dimasukkan ke dalam 
data statistik pemerintah telah mengaburkan, menghilangkan keberadaan 
masyarakat adat dan pengakuan atas wilayah dan identitasnya. Jika merujuk 
pada UUD 1945 Amademen ke 4 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 yang mengatur 
mengenai masyarakat adat, maka pe-merintah dapat menggunakannya untuk 
mengidentifikasi masyarakat adat. Kewajiban pemerintah untuk perlindungan 
atas hak-hak masyarakat adat ditegaskan dalam Un-dang-Undang Hak Asasi 
Manusia (UU HAM) Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, 
perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; (2) Identitas budaya 
masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras 
dengan perkembangan zaman. 
 
Kehadiran Negara yang secara sistematis memaksakan sistim pemerintahan dan 
sistim politik  nasional yang seragam telah berhasil melunturkan sistim sosial, 
politik, ekonomi dan budaya masyarakat adat. Dominasi Negara terhadap masya-
rakat adat melahirkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara Negara dan 
kelompok-kelompok masyarakat adat. Dimulailah ‘konstruksi ulang’ terhadap 
komunitas adat di seluruh Indonesia. Pemerintah membuat aturan-aturan baru 
yang membatasi bagaimana dan kepada siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan. 
Situasi ini berujung pada terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat dalam 
agenda politik dan pembangunan di Indonesia. 
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Penguasaan dan kontrol Negara terhadap sumberdaya alam masyarakat didasari 
oleh salah tafsir Negara atas Konstitusi mengenai sumberdaya alam. Kewajiban 
Negara atas tata kelola dan distribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia 
justru dimaknai sebagai hak atas kontrol dan kepemilikan (lazimnya disebut “Hak 
Menguasai Negara”). Bumi, air, ruang, angkasa dan kekayaan alam diperlakukan 
sebagai aset produktif yang dapat dikomersialkan tanpa mempertimbangkan 
cita-cita untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara menya-
lahgunakan klaim ini dan menyangkal bahwa Hak Menguasai Negara dibatasi oleh 
hak-hak rakyat baik perorangan maupun hak komunal atas tanah, wilayah dan 
sumberdaya alam. Putusan MK 35 yang diputuskan pada 16 Mei 2013 menjung-
kirbalikkan pemahaman klasik di Indonesia tentang masyarakat adat, hutan, 
kawasan hutan dan posisi hutan adat (Arizona, 2014).. Melalui putusan ini, MK 
menyatakan UU No. 41/1999 telah abai terhadap hak-hak masyarakat adat dan 
merupakan pelanggaran konstitusi. Pernyataan ini seharusnya menjadi pintu 
masuk untuk menerapkan keadilan transisional dalam rangka pemulihan hak 
masyarakat adat atas hutan adat1. 
 
Fauzi (2001) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara yang mengabaikan 
praktik aktual disatu pihak dengan keragaman lokal di pihak yang berbeda 
memunculkan penyimpangan yang memberi keleluasaan pada praktik politik 
agraria Orde Baru untuk membuat aturan-aturan tentang usaha produksi skala 
besar yang dicirikan oleh sektoralisme, ekstraktif, konsentrasi penguasaan lahan 
yang ekstrim dan marjinalisasi masyarakat adat.  
 
 
2. Perempuan Adat dan Pembangunan: Marginalisasi Ganda  

 
”Kami tidak bisa melahirkan tanah. Kalau bapak bapak menjual tanah pada perkebunan, 

anak anak kami harus tinggal di mana.”  
(perempuan Arso dari Papua  Barat dalam Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam) 

 
Pengabaian Negara atas eksistensi masyarakat adat dimulai dengan proses 
pembangunan sebagai upaya modernisasi masyarakat adat terutama dalam 
pengelolaan sumberdaya alam. Kebijakan pembangunan yang bersandar pada 
paradigma industrialisasi dan akumulasi modal, tidak lagi memberikan ruang 
pada kearifan tradisional masyarakat adat dalam praktik pengelolaan sumber-
daya alamnya. 
 
Keniscayaan pemerintah terhadap kemampuan industri skala besar dalam 
pengelolaan sumberdaya alam, melahirkan korporasi-korporasi besar yang 
menguasai ruang hidup masyarakat adat. Berdasarkan analisis FWI (2013), 

                                                           
1
 Arizona, Herwati dan Cahyadi, 2013, Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan.  



 

Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Kerangka Acuan | 3 

 

kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada 2009-2013 adalah 
sekitar 4,5 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 
1,13 juta hektar per tahun. Sekitar 73 juta hektar luas tutupan hutan alam di 
Indonesia terancam oleh kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, 
baik yang disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, 
akses terbuka (open access) terhadap lahan, maupun ketidakhadiran pengelola 
di tingkat tapak. Sampai dengan tahun 2013 sekitar 44 juta hektar atau 25 persen 
dari luas daratan Indonesia telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk 
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan2. 
 
Perkembangan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan sepanjang 
delapan tahun terakhir menunjukan peningkatan signifikan. Di tahun 2004 hanya 
terdapat 13 unit usaha pertambangan yang mengalihfungsikan hutan lindung 
seluas 925.000 hektar. Angka itu meningkat tajam pada tahun 2012 menjadi 924 
unit usaha dengan luas total 6.578.421 hektar. Menurut data Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga November 2012 tercatat ada 10.677 izin 
usaha pertambangan (IUP) telah selesai didata ulang (rekonsiliasi) dan 
diserahkan pula sertifikat Clean and Clear (CnC)3. 
 
Proses pembangunan telah mengakibatkan MARGINALISASI GANDA yang  
dialami oleh perempuan adat. Faktor pertama adalah peminggiran oleh kebijakan 
pemerintah yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan 
sumberdaya alam. Kebijakan pembangunan tidak pernah menjadikan perempuan 
adat sebagai bagian utuh dari komunitasnya, sehingga dalam seluruh kebijakan 
baik di tahap perencanaan maupun proses pembangunan itu sendiri, selalu 
mengabaikan kepentingan dan pertimbangan–pertimbangan perempuan adat. 
Secara terstruktur melalui kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah telah mela-
kukan penyingkiran terhadap peran dan ruang perempuan adat dalam komu-
nitasnya.  
 
Perempuan adat di Indonesai mempunyai sejumlah masalah bersama yakni 
diabaikannya hak-hak dasar perempuan adat seperti hak politik, sipil, sosial dan 
budaya dan ekonomi. Tertutupnya akses perempuan adat dalam pengambilan 
keputusan berdampak pada minimnya keberpihakan terhadap kepentingan 
perempuan.  
 
Kebijakan Pemerintah tentang perempuan di Indonesia berdasar pada Konvensi 
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).  
Affirmatif action dalam bentuk penetapan kuota minimal 30 persen kursi 

                                                           
2
 Forest Watch Indonesia (FWI), 2013, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Diunduh dari 

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf, diakses pada Maret 2015. 
3
 JATAM, 2013, Sektor Pertambangan Indonesia, Kejahatan Terhadap Keselamatan Rakyat. Diunduh dari 

http://energitoday.com/2013/01/sektor-pertambangan-indonesia-kejahatan-terhadap-keselamatan-rakyat/, 
diakses pada Maret 2015.   
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parlemen untuk perempuan yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan 
partisipasi perempuan dalam sistim politik nasional justru mendiskriminasi 
perempuan adat. Kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap situasi perempuan 
adat yang tidak memiliki derajat pendidikan yang memadai untuk mampu 
bersaing dengan perempuan lainnya dalam memperebutkan kursi di parlemen. 
 
 

*** 
  

“30% justru tidak cukup karena jumlah pemilih perempuan lebih besar. Kami, Perempuan 
adat pendidikannya rendah dan bahkan ada yang buta huruf mana bisa bersaing dengan 

Sarjana Hukum, Doktor dan Artis?” 
(Den Upa Rombelayuk, Koordinator Dewan AMAN 1999-2007) 

 

Faktor kedua bahwa secara umum perempuan adat tidak memiliki akses 
terhadap pengambilan keputusan di semua tingkatan. Dalam hal ini keputusan-
keputusan penting yang mempengaruhi keberlangsungan masa depan keluarga 
dan komunitas termasuk keputusan terhadap perempuan adat diputuskan tanpa 
melibatkan mereka. 
 
Di tingkat komunitas masyarakat 
adat umumnya terdapat perbeda-
an peran antara perempuan dan 
laki-laki. Peran perempuan terkait 
pada pekerjaan produksi dan re-
produksi misalnya mengambil air, 
bekerja di ladang dan sawah, 
melahirkan dan merawat keluarga. 
Sementara itu, laki-laki memiliki 
peran yang lebih dominan dalam 
komunitas, seperti posisi politis 
dalam berbagai tingkatan (misal-
nya lembaga adat, kelompok peta-
ni, organisasi pemuda, dan lain-
nya). Masuknya industri membawa 
serta paham kapitalis dan patriarki 
yang memberlakukan sistem kerja 
berdasarkan pembedaan perem-
puan dan laki-laki di kalangan 
masyarakat adat. Hal ini telah    
mengganggu struktur sosial yang 
menyebabkan terjadinya diskrimi-
nasi terhadap perempuan adat. 
 

Den Upa Rumbelayuk (Toraja) memberikan 
pandangan soal pengesahan Temu Nasional II 
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Industrialisasi telah mendorong munculnya kelas-kelas sosial baru di dalam 
masyarakat. Pemilikan komunal yang umum di masyarakat adat seketika berubah 
menjadi pemilikan individual. Setiap individu (laki-laki) bertarung dengan individu 
(laki-laki) lainnya untuk merebut akses terhadap wilayah kelola. Pada 
kenyataannya pertarungan individual ini memaksa perempuan harus mau 
menerima ketersingkiran mereka dari wilayah kelolanya (Anggraini 2006). Bukan 
hanya kehilangan hak atas tanah dan wilayah kelolanya, tetapi juga 
mengakibatkan penyingkiran terhadap sistim sosial yang mengatur fungsi dan 
peran perempuan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. 
 
Kemiskinan menjadi masalah utama yang menghantui perempuan adat. Mereka 
harus bergelut dengan pemenuhan kebutuhan makanan yang tidak lagi bisa 
disandarkan pada wilayah kelola yang telah dirampas “pembangunan”. 
Kampung-kampung berubah menjadi daerah industri baik agroindustri, kehu-
tanan maupun pertambangan. Bagi masyarakat yang bertahan di wilayah kelola, 
hidup semakin berat. Sempitnya lahan menjadi penyebab utama terjadinya 
penurunan taraf ekonomi. Munculnya industri dalam satu kawasan menyebabkan 
kawasan terkait dengan pasar. Semua kebutuhan pangan, hingga barang-barang 
konsumsi didatangkan atau selalu terkait dengan wilayah lain. Petani tidak lagi 
mampu menghadapi serbuan beras impor dengan harga yang lebih murah, 
sementara biaya produksi jauh lebih besar karena pupuk, pestisida seluruhnya 
mesti dibeli dan dikontrol melalui koperasi atau Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL). Kebutuhan dan ketergantungan terhadap uang (cash money) begitu tinggi, 
sehingga petani terpaksa melepaskan tanah karena jeratan hutang. Di Aceh, 
perempuan tidak lagi dapat mengambil tiram dan kayu bakar karena pesisir 
pantai diubah menjadi obyek pariwisata; perempuan Papua kehilangan dusun 
dusun sagunya karena wilayah tersebut sudah dikuasai perkebunan kelapa sawit 
(Anggraini 2006). 
 
 

*** 
 

“Dulu, kami tidak perlu susah,  jika para lelaki sedang bepergian, kami tetap dapat makan 
karena beras dan sayuran tersedia. Jika kami ingin ikan, kami cuma harus mengambilnya 
dari kolam. Jika tetangga kami butuh ikan, mereka juga cuma harus mengambilnya dari 

kolam. Jika ada perayaan di kampung, sering kali mereka bisa mengambil ikan tanpa harus 
membayar.” 

(Bu Mar dari Kampung Sekerat, Kalimantan Timur)  
 
Pembukaan hutan alam secara besar-besaran untuk perkebunan, Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) berdampak pada hilangnya 
budaya pengobatan tradisional. Perempuan adat tidak lagi dengan mudah mene-
mukan sumber obat-obatan alami untuk diracik. Ketergantungan terhadap 
pengobatan modern yang mengandalkan bahan-bahan kimia memerlukan se-
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jumlah uang yang cenderung tidak dapat dipenuhi oleh masyrakat adat. Hal ini 
berdampak besar pada tingkat kesehatan mereka. 
 
Tambang dan pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah masyarakat adat selalu 
menyisakan persoalan limbah yang tidak pernah mampu ditangani dengan baik 
oleh perusahaan. Perempuan adat adalah orang yang paling rentan terpapar 
limbah tersebut. Penggunaan pestisida dalam perkebunan sawit dan pertanian 
modern, dimana sebagian besar buruh adalah perempuan yang mengalami 
gangguan kesehatan reproduksi seperti kanker dan penyakit lainnya. Perempuan 
adat yang selalu menggunakan sungai sebagai sarana MCK dan air tanah yang 
tercemar sangat mudah terpapar limbah tailing pertambangan yang me-
ngandung mercuri. Dampak ini bukan hanya pada perempuan tetapi juga akan 
berakibat pada anak-anak yang akan dilahirkan dan hewan ternak yang akan 
dikonsumsi. 
 
Maraknya praktek-praktek prostitusi selanjutnya memunculkan masalah kese-
hatan dengan terjadinya penyebaran HIV/AIDS. Sebagai contoh, di Timika Papua, 
perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia menyediakan infrastruktur seperti 
klub malam, motel, resor, dsbnya., di daerah pemukiman. Fasilitas hiburan ini 
mendorong terjadinya migrasi (meningkatnya jumlah pekerja dari luar pulau, 
pasukan militer), meningkatnya praktek-praktek perdagangan perempuan untuk 
industri seks sebagai akibat dari berkembangnya prostitusi yang melibatkan 
perempuan adat dan pekerja seks luar pulau. Sebagai akibatnya, penyebaran 
HIV/AIDS di komunitas-komunitas adat dan perempuan adat terus meningkat. 
Penyebaran HIV/AIDS bukan hanya isu kesehatan tetapi juga merupakan isu 
sosial. Ketika perempuan adat terinfeksi HIV/AIDS, mereka dikucilkan oleh suami 
dan komunitas mereka, dan seringkali mereka harus membesarkan anak sendiri 
karena suami mereka mencari perempuan lain. Dampak lain yang terus me-
ningkat, perdagangan anak-anak perempuan dibawah umur untuk kebutuhan 
prostitusi baik di lingkungan masyarakat adat maupun dari luar wilayah tersebut. 
Pun kehilangan wilayah kelola, memaksa perempuan adat bekerja pada per-
usahaan pertambangan dan perkebunan. Mereka seringkali mengalami diskri-
minasi, bahkan kekerasan seksual.  
 
Pemukiman-pemukiman di sekitar lokasi perkebunan dan pertambangan juga 
telah mengubah perilaku masyarakat adat menjadi sangat konsumtif terhadap 
alkohol. Sebelumnya, penggunaan minuman keras seperti arak beras pada Komu-
nitas Dayak di Kalimantan merupakan bagian dari budaya dan biasanya diguna-
kan dalam upacara-upacara ritual dan tradisional. Tetapi dengan munculnya 
perusahaan-perusahaan swasta, alkohol menjadi katalis sosial di areal per-
usahaan, sehingga konsumsi alkohol menjadi tinggi. Disamping itu, kehadiran 
perusahaan-perusahaan memicu maraknya praktek-praktek prostitusi disekitar 
kawasan perusahaan serta ikut memicu kawin kontrak antara pekerja dari luar 
dengan perempuan adat. Hal ini telah membawa dampak negatif dan memicu 
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terjadinya perubahan budaya serta mengundang kekerasan terhadap perempu-
an. 
 

Tujuan   
 

1. Konsolidasi kader penggerak PEREMPUAN AMAN untuk memahami 
fungsi organisasi dan memperkuat posisi perempuan adat dalam 
menyuarakan kepentingan perempuan adat diberbagai tingkatan berkait-
an dengan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. 

2. Peningkatan kapasitas perempuan adat memahami isu spesifik yang 
berdampak pada kepentingan dan kebutuhan perempuan adat dengan 
menggunakan kerangka hak asasi yang fundamental sebagai perempuan 
dan manusia.  

3. Memetakan pemahaman perempuan adat mengenai pengetahuan dan 
otoritas atas ruang hidupnya dan pengelolaan sumberdaya alam.  

 
 

Rasionalisasi Alur 
 

Untuk dapat mendalami perubahan, dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh 
perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN diperlukan konsolidasi nasional 
yang akan dilaksanakan dalam bentuk Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN  
yang bertema: 
 

“Konsolidasi dan Penguatan Gerakan Perempuan Adat: 
Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Setara dan Berkeadilan” 

 
Pemahaman mengenai isu dalam kerangka perlindungan dan implementasi hak-
hak perempuan akan didalami melalui rangkaian sarasehan dan diskusi terfokus 
mengenai isu-isu penting yang dilaksanakan dua hari sebagai bagian proses Temu 
Nasional. Berbagai isu tersebut diidentifikasi sebagai berikut: 
 

1. Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam 
 

Diskusi ini secara terfokus mendalami tantangan dan peluang perempuan 
adat dalam pengelolaan sumberdaya alam; implikasi kebijakan pembangunan 
terhadap ruang kelola perempuan adat serta mengidentifikasi kemampuan 
resiliensi perempuan adat dalam merespon perubahan yang terjadi dalam 
ruang hidupnya dan wilayah komunitas adatnya.  
 
Pada akhirnya sarasehan perempuan adat dalam pengelolaan sumberdaya 
alam akan menampilkan: (a) pengetahuan perempuan adat dalam penge-
lolaan sumberdaya alam yang berkontribusi untuk membangun kemandirian 
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ekonomi perempuan adat dan komunitasnya; (b) mengidentifikasi rute 
pemiskinan struktural yang terjadi atas perempuan adat, dan; (c)strategi aksi 
dari pembelajaran yang terjadi dari waktu ke waktu.  
 

Alur sarasehan ini  dimulai dengan panel dari narasumber yang menghantarkan 
kepada peserta untuk membaca dan menginventarisir pengetahuan mereka 
terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, realitas yang situasi di kampung-
kampung adat dan perempuan adat berdasarkan kajian Komnas Perempuan 
mengenai feminisasi kemiskinan untuk mengajak semua peserta mengidentifikasi 
pengalaman perempuan adat membaca rute-rute pemiskinan struktural di setiap 
kampung adat dan memetakan upaya resiliensi perempuan adat menghadapi 
situasi mereka di setiap kampung.  
 
Output:  

 Identifikasi pengetahuan perempuan adat dalam pengelolaan sumber-
daya alam dan upaya resiliensi. 

 Membaca rute pemiskinan struktural terhadap perempuan adat. 
 Strategi aksi berdasarkan pembelajaran dari waktu ke waktu. 

 

2. Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara 
 

Kepemimpinan dan kelembagan masyarakat adat salah satu persoalan krusial 
sebagai salah satu faktor penentu keberlanjutan keberadaan komunitas 
masyarakat adat dan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Realitas 
kepemimpinan di komunitas masyarakat adat lebih banyak didominasi oleh 
laki-laki dan tetua.  
 
Tidak dipungkiri bahwa di dalam komunitas masyarakat adat masih terdapat 
praktek-praktek kekerasan yang bersumber pada pembedaan jenis kelamin. 
Sulitnya perempuan menjadi pemimpin dan masuk dalam proses 
pengambilan keputusan telah berdampak tersingkirnya perempuan dari 
ruang publik, tidak terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan perempuan 
adat, tidak memiliki representasi dalam kelembagaan adat, pembagian waris 
yang tidak berkeadilan antara laki-laki dan perempuan dan lainnya.  
 
Saat ini dalam dunia yang berubah masyarakat adat berhadapan langsung 
dengan berbagai tantangan yang bersumber dari agresi pembangunan serta 
tuntutan untuk menjadi masyarakat yang demokratis dan egaliter. Dengan 
demikian kepemimpinan masyarakat adat harus lebih kuat dan dinamis untuk 
dapat merespon situasi terkini. Masyarakat adat perlu melahirkan dan 
memproduksi pemimpin-pemimpin untuk komunitasnya dan gerakan masya-
rakat adat.  
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Pertanyaan penting dalam diskusi adalah: bagaimana dan dimana peran 
generasi muda termasuk perempuan dalam dinamika mencari pemimpin-
pemimpin masyarakat adat di masa yang akan datang? Perempuan muda adat 
saat ini sangatlah perlu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana 
langkah-langkah dan tantangan untuk menjadi pemimpin masa depan 
dikomunitasnya melalui metode pengkaderan di komunitas maupun di gerak-
an masyarakat adat.  

 
Sarasehan ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis budaya 
dan agama, dan menggali situasi kepemimpinan masyarakat adat di komunitas 
dalam gerakan, tantangan dan peluang yang dihadapi kader-kader penggerak 
dan pemimpin perempuan. Selanjutnya peserta akan mendiskusikan strategi dan 
rencana aksi untuk memastikan keterlibatan perempuan muda adat sebagai 
pemimpin masa depan.  
 
Output:  

 Identifikasi kekerasan berbasis budaya dan agama terhadap perempuan 
adat. 

 Tantangan dan rute jalan perempuan adat sebagaai pemimpin masa 
depan di komunitas dan gerakan masyarakat adat. 

 Strategi dan rencana aksi pelibatan perempuan adat (generasi muda) 
sebagai kader pemimpin masa depan. 

 
Proses sarasehan ini dipandu oleh 1 orang moderator dan 2 orang pensintesa. 
Hasil sintesa  dari masing-masing sarasehan menjadi bahan rekomendasi ke 
dalam proses Temu Nasional II sebagai bahasan dalam siding utama  dan sidang-
sidang komisi.  

    
 

Waktu dan Tempat  
 

Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN dilaksanakan  pada 27-29 September 2015 
di Bumi Gumati, Bogor, Jawa Barat. 

 
 

Peserta dan Peninjau 
 

1. Peserta Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara terdiri dari Dewan 
Nasional PEREMPUAN AMAN, Sekretaris Pelaksana, Koordinator Wilayah, 
Koordinator Daerah dan perwakilan anggota PEREMPUAN AMAN, perem-
puan anggota Organisasi sayap Barisan Pemuda Adat. Total peserta yang 
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akan hadir dalam Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN adalah 150 peserta 
perempuan adat.  
 

2. Peninjau Temu Nasional II merupakan undangan perwakilan berbagai 
lembaga/organisasi independen baik di tingkat lokal, nasional dan 
internasional, donor dan lembaga-lembaga pemerintah. 

 
 
Alur Proses Temu Nasional 
Berikut adalah Alur Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN: 
 

Hari/Tgl Jam KEGIATAN Keterangan 

26 Sept  Kedatangan Peserta Temu Nasional PA; 
Registrasi, Pengaturan tempat menginap 
PA, Distribusi Materi 

Panitia 

27 Sept 08.30 – 10.15 Pembukaan MC 

08.30 - 08.45 Laporan Ketua OC Temu Nasional PA Devi Anggraini 

08.46 – 08.55 Sambutan dari Dewan Nasional 
PEREMPUAN AMAN 

Romba’ Maranu 
Sombolinggi 

08.55 – 09.15 Kata Sambutan SEKJEN AMAN dan 
Pembukaan Temu Nasional II PEREMPUAN 
AMAN,  

Abdon Nababan 
SEKJEN AMAN 

09.15 – 10.15 Inspirasi dan Belajar Bersama Orang Misac 
melakukan Revitalisasi dan Tata Kelola 
Wilayah Membangun Mimpi Ke Depan. 

Simon 
Pabaras/Serge 
Marty 

Diskusi 

10.16 – 10.20 Istirahat sela  

Sarasehan  I Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: 

10.21 – 11.00 Panel : 
1. Perempuan Adat dan Pengetahuan 

Pengelolaan Sumberdaya Alam –  
berbagi pengetahuan perempuan adat  
serta melakukan kritik atas 
pengetahuan yang diadopsi oleh 
pengambil kebijakan, oleh  Gunarti 

2. Perempuan Adat dan Tantangan 
dalam Kebijakan Sumberdaya Alam, 
oleh Mardiana Dereen 

3. Perempuan Adat dan Pemiskinan 
Terstruktur Kajian Komnas 
Perempuan, oleh Indraswari, Phd.  

 

 Moderator ; 
Arimbi Heroe 
Poetri dan 
Pensintesa: 

1. Aflina 
Mustafainah/ 
KOMNAS 
Perempuan 

2. Mia Siscawati 
3. Muntaza 
 

11.00 – 13.00 Diskusi  Moderator dan 
Perumus 

13.00 – 14.00 Istirahat Makan Siang 

Sarasehan II Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara 

15.00 – 16.00 Panel : 
1. Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan 

Moderator: 
Kunthie 
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Berbasis Budaya dan Agama, oleh Saur 
Tumiur Situmorang 

2. Perempuan Adat, Pengambilan 
Keputusan dan Kepemimpinan, oleh 
Aleta Baun dan Hermina Pasolang. 

3. Perempuan Adat dan Kebijakan Negara 
(MK 35, UU PPHMA, SATGAS 
Masyarakat Adat, oleh Rukka 
Sombolinggi. 

4. Proses Penyusunan Legislasi dan Ruang 
Partisipasi Bagi Perempuan Adat, oleh 
perwakilan Badan Legislatif DPR RI. 

Tridewiyanti 
Pensintesa: 
1. Arimbi Heroe 

Poetri 
2. Siti Nurwati 

Hodijah/ 
KOMNAS 
Perempuan 

   

16.00 - 16.15  Istirahat sela 

16.15 – 18.00 Diskusi  Moderator dan 
Perumus 

 19.00 - selesai Rapat Steering Committe, Evaluasi dan 
persiapan persidangan  dalam Temu 
Nasional 

 

28 Sept 08.30 – 10.00 Pembukaan Sidang Utama I 

 Menghantarkan dan memberikan 
arahan terhadap Proses Temu Nasional  

 Kesepakatan Alur dan Proses Temu 
Nasional 

  

Pimpinan Sidang 
sementara/ 
Steering 
Committe (SC) 

10.00 – 10.15 Istirahat sela  

10.15 – 11.45 Sidang Utama I 

 Pembahasan Tata Tertib Sidang  

 Pemilihan Pimpinan Sidang 

Pimpinan Sidang 
sementara/SC 

11.45 – 13.00 Sidang Utama I 

 Laporan Pertanggungjawaban  Dewan 
Nasional PEREMPUAN AMAN 

 Pembagian Komisi terdiri dari 
1. Komisi I. Organisasi/Statuta –

Arimbi/Monang 
2. Komisi II. Program Kerja--  

Mahir/Saur 
3. Komisi III. Resolusi Organisasi– 

Mina/Jhontoni 

 Sidang Komisi-Komisi 

Pimpinan Sidang 

13.01 – 14.00 Istirahat Makan Siang 
 

14.00 –Selesai Lanjutan Sidang Komisi-Komisi Fasilitator 

29 Sept 08.30 – 11.00 Pembukaan Sidang Utama II 
Pembacaan dan Pembahasan Hasil Sidang 
Komisi I Organisasi  

Pimpinan Sidang 

11.00 – 13.00 Sidang Utama II 
Pembacaan dan Pembahasan Hasil Sidang 
Komisi II Program Kerja 

Pimpinan Sidang 

13.00 – 14.00 Istirahat Makan Siang 

14.00 – 15.00 Sidang Utama II 
Pembacaan dan Pembahasan Sidang 

Pimpinan Sidang 
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Komisi III Resolusi Organisasi 

15.00 – 16.00 Pembacaan Keputusan-Keputusan Temu 
Nasional II PEREMPUAN AMAN 

Pimpinan Sidang 

16.00 – 17.30 Pemilihan Kepengurusan Organisasi Sayap 
Perempuan Nusantara 

Pimpinan Sidang 

Makan Malam Bersama 

19.30 - selesai Penutupan Temu Nasional II PEREMPUAN 
AMAN 

 Sepatah Kata dari Pengurus Terpilih  

 Penyerahan Rekomendasi Temu 
Nasional II PEREMPUAN AMAN  

 Pelantikan Kepengurusan Terpilih 
PEREMPUAN AMAN dan Penutupan 
oleh SEKJEN AMAN, Abdon Nababan 

MC 
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LAPORAN KETUA ORGANIZING COMMITTEE 
TEMU NASIONAL II 

 
 

 
Ritual pembersihan dan tolak bala dalam Pembukaan Temu Nasional II 

 

Selamat pagi. Ass.Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. 

Perempuan Adat. SEMANGAT! 

Saya mohon ijin untuk menyampaikan salam yang sederhana dan bersahaja dari 
perempuan adat. Semangat itu adalah bara hidup, membuat nyala untuk setiap 
langkah hidup kita. Untuk itu sekali lagi, Perempuan Adat! Semangat!  

Salam semangat untuk kita semua. 

Saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih 
kepada pencipta, para leluhur dan semesta yang telah menganugerahkan 
kesehatan dan kesempatan saling menyapa, berkumpul dan bertukar berbagai 
cerita pada kesempatan ini, Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN di Bumi 
Gumati, Desa Sukaraja, Bogor. 

Yang saya hormati Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Saur Tiur Situmorang, 
MA dan Dr. Indraswari, MA; Bapak M. Lutfi, SE, Msi, anggota DPR RI; Sekretaris 
Jenderal AMAN, Bapak Abdon Nababan; Dewan Nasional Perempuan AMAN; 
Dewan Nasional AMAN yang hadir pada pagi ini; dan tentunya seluruh undangan, 
dan yang saya muliakan anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN yang berasal 
dari berbagai kampung adat dan berkesempatan hadir pada hari ini. 
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Saya juga mengajak kita untuk mengirimkan doa untuk kawan-kawan perempuan 
adat dan masyarakat adat di Sorong yang mengalami gempa. Semoga kawan-
kawan kita di sana senantiasa dalam perlindungan Pencipta, Leluhur dan 
Semesta. Serta, doa kita sampaikan kepada kawan-kawan dari Jambi dan 
Kalimantan Tengah yang belum dapat hadir di sini karena ketiadaan penerbangan 
akibat bencana asap. Semoga hari ini mereka bisa melanjutkan perjalanan dan 
berkesempatan bertemu bersama kita semua. 

Hadirin dan Perempuan Adat sekalian, 

Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat adat telah berdampak pada 
langgengnya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adat. Melalui pem-
bangunan, agenda utama Negara yang diharapkan membawa masyarakatnya 
lebih sejahtera ternyata memberikan dampak berupa peminggiran terhadap 
identitas perempuan adat, serta menjauhkan perempuan adat dari posisi dan 
fungsi sosial yang diemban sebagai penjaga ketahanan hidup keluarga dan 
komunitas. Perampasan ruang-ruang hidup perempuan adat telah membatasi 
kesempatan perempuan adat  untuk terus-menerus mereproduksi pengetahuan 
yang dimilikinya. Situasi ini mengakibatkan perempuan adat sulit terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan di pelbagai tingkatan untuk mendorong adanya 
pengakuan atas hak-haknya. 

Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN sesuai dengan mandat statuta seharusnya 
menjadi momentum refleksi diri dalam perjalanan organisasi, merumuskan 
rekomendasi strategis dan juga menjawab berbagai tantangan dan peluang ke 
depan untuk gerakan perempuan adat, masyarakat adat dan organisasi. 

Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan, 

Pelaksanaan Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN mengambil tema “Konsolidasi 
dan Penguatan Gerakan Perempuan Adat Untuk Mewujudkan Pembangunan 
yang Setara dan Berkeadilan” . Temu Nasional ini akan berlangsung selama tiga 
hari dari tanggal 27 hingga 29 September 2015. Hari pertama, yakni hari ini akan 
diisi dengan berbagi pembelajaran dari orang Misac dari negara Kolumbia, 
Sarasehan “Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumber daya Alam” dan Sara-
sehan II “Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara”. Sementara, dua hari 
ke depan adalah agenda organisasi dan pemilihan kepengurusan baru. 

Saya juga hendak menginformasikan bahwa di luar ruangan kita terdapat side 
event yang menampilkan berbagai produk yang berasal dari komunitas adat dan 
utamanya hasil produksi pengetahuan perempuan adat berbasiskan sumberdaya 
alam.  

Melalui Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN ini, kita hendak meletakkan 
kembali sejarah bagaimana perempuan adat sebagai pelaku sejarah membangun 
gerakan masyarakat adat dan seterusnya gerakan perempuan adat. Di tengah 
kita telah hadir sebagian dari para pelaku sejarah dari perempuan adat yang hadir 
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dari KMAN I; Inang Nai Sinta Sibarani dari Tano Batak, Intan Bako, ada Rukmini 
Pataa Toheke dari Ngata Toro, dan juga masih banyak perempuan-perempuan 
lain yang menjadi Kongres Pertama AMAN yang juga sebagai pelaku bagaimana 
organisasi Perempuan AMAN terbentuk, dan ada Mama Yosepha Alomang dari 
Amungme Papua, Mathea Mamoyaou dari Papua, Robiana dari Kalimantan Barat, 
Ideng Putri dari  Paser, Kaltim, Cempalek dari Talang Mamak, Riau dan Neli Mela 
dari Molo. Dan mungkin masih banyak lagi perempuan adat lain yang sampai saat 
ini tapi karena pendokumentasikan kita, kita belum sempat berkomunikasi lagi 
dengan beliau.   

Mari kita kirimkan doa untuk para perempuan adat yang sudah mendahului kita 
yang sudah melakukan banyak perjuangan adat, Ibu Mardiana Loh dari Sulawesi 
Tenggara, Ibu Werima Manantadari Sulawesi Selatan  

Bapak-Ibu sekalian,  

Temu Nasional ini dihadiri oleh 112 orang perempuan adat dari berbagai kampung 
di Nusantara. Dari 112 orang ini, mari kita berikan apresiasi  pada semangat dan 
keswadayaan dari kehadiran peserta mandiri: dari Sumatera Utara 1 orang, dari 
Tano Batak 2 orang, Halmehara Utara 7 orang, Sulawesi Utara 5 orang. 

Kami dari panitia selama setahun telah menyiapkan dengan segala dinamikanya 
untuk Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN. Kami sadar masih banyak keku-
rangan membuat pertemuan ini tidak bisa berjalan dengan sempurna, tapi kami 
sadar dukungan yang seharusnya yang dikumpulkan oleh panitia sebanyak satu 
milyar tetapi kami hanya mampu mengumpulkan Rp. 852.712.000 untuk 
menfasilitasi kehadiran Bapak dan Ibu di sini dan membuat kita semua bisa 
berkumpul.  

Atas kekurangan itu kami ingin menyampaikan maaf kepada para peserta dan 
kami ingin menghaturkan terima kasih pada PB. AMAN yang telah memberikan 
dukungan moril dan materil. Terima kasih kepada Tim Asistensi Perempuan 
AMAN, SC, dan panitia pelaksana. Untuk itu atas nama panitia, kami sekali 
menyampaikan maaf atas segala kekurangan.  

Semoga Temu Nasional ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dijadikan 
momentum untuk mengkonsolidasikan diri membangun rencana strategis dan 
menjawab seluruh tantangan dan peluang ke depan yang sangat berat untuk 
menggerakan Perwmpuan Adat dan Masyarakat Adat ke depannya. Selamat 
Bertemu Nasional, selamat berkonsolidasi, selamat bertemu berbagi cerita, 
berkumpul sampai tanggal 29 September.  

Akhir kata, Wassalam. Wr. Wb. Apa kabar Perempuan Adat. Semangat! 

 
Devi Anggraini 
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SAMBUTAN KETUA DEWAN NASIONAL 
PEREMPUAN AMAN 

 
 

Selamat pagi. Apa kabar Perempuan AMAN? SEMANGAT!!  

Sekali lagi untuk memberikan semangat. Apa kabar Perempuan AMAN? 
SEMANGAT!! 

Salam semangat untuk kita semua, perempuan Adat dari penjuru nusantara. Dan 
juga ditengah-tengah kita pada hari ini ada masyarakat adat dari benua lain, yang 
mempunyai perjuangan yang sama dengan kita.  

Pertama, kepada yang terhormat Abdon Nababan, Sekjen AMAN. Yang 
terhormat ketua-ketua organisasi sayap badan otonom AMAN, yang  terhormat 
wakil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), 
yang terhomat wakil dari Komnas Perempuan, yang terhomat anggota Baleg 
(Badan Legislatif) yang juga hadir bersama dengan kita hari ini, yang terhomat 
jarigan-jaringan pendukung gerakan organisasi Perempuan AMAN yang 
selamanya akan mendukung kita dalam perjuangan-perjuangan ke depan, yang 
terhormat Perguruan Tinggi, serta yang terhormat perwakilan dari suku Misac, 
dan kepada peserta yang akan ikut dengan kita dalam kegiatan TemuNas II pada 
hari ini sampai tangal 29 September yang akan datang. 

Kita Perempuan Adat yang hadir di sini dari berbagai lapisan memiliki persoalan-
persoalan. Mungkin kita bisa mengatakan [perempuan adat] berbeda dari satu 
tempat ke tempat lainnya. Tapi kita juga bisa mengatakan persoalan kita adalah 
sama.  

Persoalan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Negara, hubungan kita 
masyarakat adat dengan Negara, hubungan perempuan adat dengan Negara. Ini 
mungkin yang perlu kita tekankan. Ini yang juga kita bicarakan bersama 
sepanjang TemuNas. Bagaimana posisi perempuan di mata Negara.  

Dampak-dampak yang kita rasakan sungguh sangat mengiris hati kita masing-
masing, antara lain tidak adanya pengakuan negara atas agama leluhur 
menyebabkan hak sistem adat tidak bisa kita dapatkan, karena kita tidak 
mendapatkan pengakuan agama leluhur dampaknya adalah kita tidak akan 
mendapatkan persyaratan administrasi oleh Negara, KTP, akte lahir, akte nikah 
dan macam-macam. Akibatnya fasilitas gratis oleh Negara, pendidikan, kesehatan 
dan lain-lain untuk anak kita tidak bisa kita akses. 

Sebenarnya kita berupaya bagaimana mengarusutamaan gender. Apakah ini 
betul-betul menyentuh kehidupan perempuan? Apakah hanya tertulis di atas 
kertas? Apa yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing? Apa yang kita 
rasakan dalam organisasi kita? Tidak perlu saya menyebutkan masing-masing, 
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tapi persoalan kita luar biasa. Karena kita adalah Perempuan Adat. Kita 
mendapatkan marjinalisasi, karena kita Masyarakat Adat dan kita Perempuan. 

Dan sebagai perempuan, sebagai pemimpin. Hak atas tanah dan wilayah dan 
sumber kekayaan ini, apakah ini kita sudah rasakan dari milik kita? Kalau selama 
ini kalau kita bicara soal perempuan dan pengambilan keputusan, apakah kita 
sudah betul-betul terlibat dalam pengambilan keputusan? Mulai atas diri kita, 
dalam keluarga, dalam komunitas dan juga dalam Negara ini.  

Banyak hal yang terkait dengan perempuan, tetapi apakah laki-laki atau orang 
lain atau siapapun yang mengambil keputusan soal itu [dan] kita  hanya 
menerimanya. Mengapa ini terjadi? Mohon maaf, mungkin ini karena kapasitas 
kita lemah. Nah ini yang terlalu banyak persoalan yang kita hadapi bersama; mulai 
dari diri kita masing-masing, komunitas dan juga di dalam negara. Oleh karena itu 
TemuNas ini dilaksanakan untuk merancang program-program bagaimana 
penguatan-penguatan Perempuan Adat untuk menghadapai semua persoalan di 
setiap lapisan, dengan dari dirinya sendiri, dalam komunitasnya dan sampai 
bertingkat ke Negara. 

Mungkin kita tidak akan terlalu jauh. Kita akan bersama-sama dalam tiga hari ini 
untuk bagaimana menyuarakan kondisi yang yang kita alami, bagaimana 
mengambil langkah, apa yang harus kita laksanakan untuk keluar dari persoalan-
persoalan ini.   

Sekali lagi mohon maaf untuk banyak hal yang belum bisa kita kerjakan dan mari 
kita satu kata dan sepakat untuk berjalan bersama melanjutkan perjuangan 
Perempuan Adat.  

Sekali lagi, apa kabar PEREMPUAN AMAN? SEMANGAT!! 

Terima kasih. 

 
 

Romba’ Sombolinggi 
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SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL 
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA 

 
 

 
Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, memberikan sambutan  

dalam Pembukaan Temu Nasional II 

 

Selamat Pagi. Apa kabar Perempuan Adat? SEMANGAT!! 

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu. Berdaulat. Bangkit Bersatu. Mandiri. Bangkit 
Bersatu. Bermartabat!! 

Terima kasih.  

Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, Perempuan Adat.  

Saya bahagia hadir di tempat ini. Karena itu saya ingin menyambut para hadirin 
semua, para pendukung setia, Komnas Perempuan. Kita tepuk tangan untuk 
Komnas Perempuan [yang] selalu bersama kita. Ada Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah adakah? Mungkin nanti hadir. Ada 
juga Pak Lutfi, sahabat kita. Dulu Bupati Luwu Utara dan  banyak memberikan 
jalan kepada masyarakat ada di Luwuk Utara melalui SK dan Perda, tapi belum 
ada. Salam hormat untuk beliau mudah-mudahan nanti menyusul.  

Salam hormati dan yang saya hormati saudara kita dari Misac, Jerimias dan Lilian. 
Ada sahabat-sahabat kita para pendukung, Samdhana, Asia Foundation, Tebteba, 
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dan lain-lain. Kita berikan tepuk tangan. Dan tentunya saudara-saudariku, 
khususnya Perempuan Adat yang hadir di sini.  

Ass. Wr. Wb. Salam sejahatera. Salam Nusantara. 

Kalau kita bicara tentang perjuangan Masyarakat Adat untuk menuntut kembali 
hak-hakya, pastinya di sana Perempuan Adat menjadi bagian yang tidak bisa 
dipisahkan. Kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan kita, jarang Perempuan Adat 
dibicarakan. Saya kemarin memposting, saya ambil duabelas nama pahlawan 
nasional. Saya tanya dari duabelas pahlawan ini, yang mana perempuan adat. 
Tapi tidak ada yang menjawab.  

Saya yakin pahlawan dari Perempuan Adat pasti jauh lebih banyak dari duabelas. 
Dan, memang tidak tercatat. Saya pikir Ini juga terjadi di AMAN. Ini juga terjadi di 
Gerakan Masyarakat Adat. 

Setiap saya ke daerah, sebenarnya saya sering menemukan justru pahlawan atau 
pejuang utama perempuan. Terakhir saya mengikuti persidangan dimana 
Masyarakat Adat mengguggat perusahaan. Dan salah satu yang hadir di 
persidangan namanya Ibu Fransisca. Dan, saya baru tahu bahwa ibu muda itu 
tokoh perjuangan, yang banyak saya kenal perjuangannya adalah laki-laki, kepala 
desa, kepala adat.  

Orang-orang seperti ini belum mampu dideteksi oleh organisasi. Yang mampu 
dideteksi organisasi yang menjulang tinggi masuk ke koran, yang bisa menulis 
dan yang bisa menceritakan dirinya aktif. Masih banyak Perempuan Adat yang 
berjuang dalam diam.  

Ketika wilayah adat mereka diambil alih oleh sawit, mereka tidak punya hutan 
lagi. Ibu Fransisca dan kawan-kawannya tidak punya pilihan selain bekerja di 
perusahaan. Mereka begitu menderita dan tersiksa harus menerima uang 
bulanan dari perusahaan yang merampas tanahnya. Karena itu, sekali lagi mereka 
terus melawan tapi tetap bekerja ke perusahaan. Mereka dikasih uang puluhan 
juta disuruh pindah ke Malaysia, jangan di sini, karena mereka akan terus 
berjuang, tapi dia tetap bertahan dengan Masyarakat Adat sampai hari ini, dan 
harus bersaksi melawan dengan perusahaan yang tempat dia bekerja. Sekali lagi 
tepuk tangan.  

Bayangkan satu situasi, dimana kita bekerja mengabdi kepada orang tapi kita 
tahu mereka penjajah  kita, tapi kita tak punya pilihan. Bersaksi di pengadilan. 
Inilah perjuangan Perempuan Adat. Itu tidak tercatat.  

Karena menurut saya, masih banyak orang seperti Ibu Fransisca merasa berjuang 
sendiri tak punya teman. Bagaimana kita menemukan orang-orang seperti ini. 
Bukan untuk kemudian menggantikan perjuangannya tapi hanya untuk 
mengatakan kita ada banyak, jangan takut, kita ada dimana-mana, dan kita saling 
berdoa, dan kita saling menyapa, supaya kita bisa tetap sama. Itulah, saya 
menyebutkan nama Ibu Fransisca karena baru segar—baru sebulan yang lalu. 
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Tapi saya menemukan banyak sekali yang seperti Ibu Fransica. Dan kita belum 
mampu meraih perjuangan Ibu Fransica. Itu tantangan kita. 

Kenapa memang Perempuan Adat ini harus mengorganisir diri, kan sudah ada 
AMAN? Itu sebabnya kalau saya pikir-pikir, AMAN saja sebenarnya pengurusnya 
40an perempuan, ditambah lagi Perempuan AMAN. Sebenarnya sudah di Rumah 
AMAN, kalau laki-laki 40an yang tercatat kalau perempuan hampir 60an. Jadi 
perempuan jauh lebih banyak ketimbang lak-laki. Eh [belum] ditambah lagi 
dengan adanya Perempuan AMAN. 

 Artinya apa? Artinya Perempuan Adat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. 
Jauh lebih diperlukan ketimbang laki-laki seperti saya ini. Jauh diperlukan. Coba 
bayangkan, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, mengurus 
komunitas adat, organisasi dan macam-macam. Tapi kalau nggak diurus 
perempuan adat situasi akan lebih parah.  

Kenapa? Coba lihat situasi Masyarakat Adat. Dulu kita sangat terikat dengan 
wilayah adat kita. Kalau orang adat bilang masyarakat adat ada satu laki-laki ada 
satu perempuan, jadi dia tidak bisa dipisahkan. Dan, perempuan kalau kita lihat di 
kehidupan masyarakat adat, sebelum jaman berubah, memang bersama-sama 
mengatur dan mengurus dirinya, sangat tergantung pada wilayah adat. Tapi 
kemudian agama-agama datang dan agama kita, agama leluhur, dianggap bukan 
agama.  

Agama itu ternyata bukan saja bawa agama baru, tapi juga budaya baru. Bukan 
saja budaya baru,  dia juga membawa konsep baru, konsep Negara. Hindu datang 
membawa Kerajaan Hindu. Islam datang membawa Negara Islam. Kristen 
membawa konsep Negara. Mereka juga tidak membawa konsep Negara, tapi 
mereka juga membawa seperangkat yang lain, yang membuat kita menjadi orang 
asing, kita menjadi lebih bule ketimbang bule, lebih barat ketimbang barat, lebih 
arab ketimbang arab.  

Perempuan Adat adalah kelompok sosial yang paling menderita. Bebannya 
menjadi semakin banyak di komunitas adat dan juga di keluarga. Saya heran kok 
AMAN bisa seperti sekarang ini. Masih banyak yang harus dihadapi. Belum 
dengan Kapital, dengan Negara, dengan perusahaan. Situasi sekarang 
persekongkolan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Kapital. 
Bagaimana Masyarakat Adat dan Perempuan Adat harus hidup di 
persekongkolan ini? itulah tantangan yang perlu kita hadapi.  

Bapak-Ibu sekalian, 

Di AMAN memang kita berusaha memposisikan Perempuan Adat itu lebih baik 
daripada sekedar kelompok pertama  di Kongres AMAN I. Karena Dewan AMAN 
lima puluh-lima puluh, perempuan dan laki-laki. Dewan AMAN sebagai pengambil 
keputusan tertinggi di organisasi harus bisa lima puluh persen laki-laki, dan lima 
puluh persen perempuan. Itu sudah baku syaratnya, bahkan sempat mau diubah.  
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Walaupun Perempuan Adat sudah secara jumlah diberikan oleh konstitusi, tapi 
belum efektif Perempuan Adat di dalam AMAN. Karena saya bisa melihat bahwa, 
perempuan bisa berperilaku seperti laki-laki. Dia lupa. Ketika dia di AMAN dia lupa 
dia mewakili Perempuan Adat. Jadi Perempuan AMAN mestinya menjadi 
kelompok penekan untuk AMAN. Karena AMAN tidak akan lebih baik kalau 
Perempuan AMAN tidak melakukan sesuatu. Jadi sebelum memperbaiki negara, 
perbaiki AMAN, di level komunitas.  

Saya membayangkan Perempuan Adat di Gerakan AMAN ini akan sangat penting. 
Karena apa? Masa depan Gerakan Masyarakat Adat bukan di kita. Masa depan  
Gerakan Masyarakat Adat sebenarnya ada di anak-anak. Nanti kita akan 
mendengarkan bagaimana pengalaman Misac. Mereka menyebut masa depan 
Masyarakat Adat tidak di orang tua kita tapi di sepuluh remaja yang umurnya 12-
15 tahun. Merekalah yang memulai kebangkitan Gerakan Masyarakat Adat orang 
Misac.  

Anak-anak yang kita sebutkan tadi sebenarnya sedang tercerabut dari 
Masyarakat Adat. Kita harus kembalikan kepada adat dan itu tidak bisa tidak 
harus dilakukan oleh Perempuan Adat. Karena anak-anak lebih banyak bersama 
ibunya dari pada sama bapaknya. Kalau kita ingin anak-anak memakai pakaian 
adat, itu dari ibunya. Tugas Perempuan Adat justru pada mengembalikan budaya 
kita, budaya masyarakat, identitas adat.  

Ini Pertemuan Perempuan Adat yang kedua. Pertama di Tobelo, 2012. Tapi saya 
mengingatkan Gerakan Perempuan Adat di AMAN sudah dimulai tahun 1999. 
Perempuan Adat bertarung di AMAN. Ruang bagi Perempuan Adat di AMAN 
bukan pemberian tapi itu perkelahian, bertarung, berkelahi di sidang-sidang. Lihat 
semua dokumen-dokumen kita. Saya yakin Perempuan Adat masih harus 
melanjutkan hal itu. Kalau tidak, AMAN itu bisa seperti raksasa yang tidak 
terkendali kalau tidak ada perubahan.  

AMAN itu sekarang ini, pelan-pelan punya pengaruh besar. Suatu saat mungkin 
tidak dalam waktu yang sangat dekat, tapi juga tidak dalam waktu yang tidak 
terlalu lama akan ada pengakuan dan perlindungan hukum untuk Masyarakat 
Adat. Tapi itu berbahaya kalau kita betul-betul tidak kembali menjadi Masyarakat 
Adat, jadi kita punya hak adat di tangan tapi kita bukan lagi masyarakat adat. 
[Apa] yang terjadi kemudian adalah kita akan menjadi penjajah terhadap diri kita 
sendiri.  

Dulu kalau kita lihat penjajahan dilakukan oleh bangsa asing, bangsa Eropa. Kita 
merdeka, tapi penjajahan masih ada. Terlihat dari visi hukum, visi politik sama saja 
dengan visi penjajah. Kita masih menjajah diri sendiri. Nanti ketika pengakuan 
hukum atas hak-hak adat sudah kita dapat, tapi kita belum kembali menjadi 
Masyarakat Adat. Maka kita akan menjajah diri kita sendiri. Hutan yang bagus 
akan terjual, tanah yang bagus akan terjual. Artinya ada resiko besar yang akan 
dihadapi oleh masyarakat adat ketika pengakuan dan perlindungan hukum sudah 
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didapat. Tapi kita juga berbalik dari masyarakat adat. Di situ kita musnah! 
Disitulah kita musnah!  

Kalau  masyarakat adat tidak mau musnah, maka kita Perempuan Adat harus 
mengembalikan ini. Membangun dan mengembalikan masyarakat adat, jadi tidak 
saja mengembalikan haknya bahkan mengembalikan masyarakat adat. Supaya 
hak itu sesuai dengan cita-cita tadi. Apa cita-cita kita? Masyarakat Adat Bangkit 
Bersatu. Berdaulat. Bangkit Bersatu. Mandiri. Bangkit Bersatu. Bermartabat. Itu 
cita-citanya. Rasa senasib sepenanggungan itu suatu saat akan hilang. Kalau rasa 
senasib sepenanggungan tidak bisa kita gantikan dengan cita-cita bersama, maka 
kita yang akan menjajah diri kita sendiri. Kita yang akan merusak diri kita sendiri. 
Dan Perempuan Adat mencegah itu. Perempuan Adat harus hadir di situ.  

Bagaimana Perempuan Adat mengorganisir diri di AMAN. Perempuan Adat 
sangat dekat dengan anak-anak, sangat dekat dengan keluarga, sangat dekat 
dengan nilai-nilai, maka Perempuan Adat menurut saya paling mungkin bisa 
dilakukan perubahan di tingkat yang paling kecil yakni keluarga. Mendidik anak 
untuk menjadi anak adat; mengembalikan sekolah di komunitas menjadi sekolah 
adat; kembali menjadi masyarakat adat. 

Kita bisa belajar dari orang Misac. Inspirasi mereka karena lebih lama terjajah. 
Mereka terjajah 500 tahun lebih. Kita kan lihat praktik Belanda selama tiga ratus 
tahun sekian. Itu sebenarnya penjajahan di Jawa dan Sumatera Timur. Itu kenapa 
ada yang bilang lebih enak jaman Belanda dari pada jaman Indonesia. Tapi untuk 
orang di Jawa, Indonesia lebih baik karena penjajah tiga ratus tahun lebih.   

Bentuk konkrit penjajahan di luar Jawa ketika masuknya HPH awal tahun 1970an. 
Sementara sistem HPH yang sama sudah berlaku di Jawa di tahun 1800-an, yang 
sekarang menjadi Perhutani dan sekarang menjadi konflik perkebunan kalau di 
Sumatera Timur. Gerakan Masyarakat Adat  dan Perempuan Adat sebenarnya 
kelanjutan dari gerakan dekolonisasi yang dilakukan oleh pendiri bangsa. Kalau 
kita baca pembukaan UUD, membebaskan dan berdiri dari penjajahan termasuk 
penjajahan dari bangsa sendiri. Itu tugas kita. 

Temu Nasional ini semacam mengingatkan kembali bahwa Gerakan Perempuan 
Adat akan startegis dari keseluruhan Gerakan Masyarakat Adat. Karena masalah-
masalah saat ini paling banyak hadir di Perempuan dan Anak-anak. Yang jajan 
suami, pasti yang menderita istri dan anak. Coba lihat sekarang traficking, 
perdagangan perempuan, makin  banyak Perempuan Adat diperjualbelikan 
melintas negara.  

Saya baru tahu Ibu Den Upa. Buat saya Toraja yang sangat kaya ternyata juga 
sudah mengekspor manusia. Pertanyaannya, apa yang salah di Toraja?  

Kebetulan Ibu Den Upa bercerita “oh saya bertemu orang Toraja di Malaysia” 

”oh berarti banyak” 
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Artinya, ada persoalan mendasar di wilayah adat kita, sehingga kita tidak lagi 
mengekspor budaya [dan] produk tapi kita mengekspor manusia. Menurut saya, 
Perempuan Adat harus melakukan sesuatu untk melakukan perlawanan terhadap 
perdagangan penjualan manusia, penyebaran HIV/AIDS.  

Karena itu Ibu dan saudara-saudara semua, tugas kita masih banyak. Tugas kita 
padat. Sebagai perwakilan AMAN, organisasi induk, saya ingin meyakinkan 
kepada kita semua bahwa AMAN akan tetap bersama-sama tetap mendukung 
putusan dari Temu Nasional. Karena itu kita berdoa, minta rahmat dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa dan restu, pendampingan dan semangat dari leluhur. Saya 
membuka Temu Nasional II Perempuan AMAN yang temanya “Konsolidasi dan 
Penguatan Gerakan Perempuan Adat Untuk Mewujudkan Pembangunan yang 
Setara dan Berkeadilan”. 

Saya secara resmi membuka Temu Nasional ini. 

Apa kabar Perempuan Adat? SEMANGAT!! 

 

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu. Berdaulat. Bangkit Bersatu. Mandiri. Bangkit 
Bersatu. Bermartabat. 

Hotu!! Yey!! 

Wass. Wr. Wb. 

 
Abdon Nababan 
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INSPIRASI ORANG MISAC - KOLOMBIA 
Melakukan Revitalisasi dan Tata Kelola Wilayah  

Membangun Mimpi ke Depan 
 
 

Sesi ini merupakan kegiatan berbagi pengalaman orang Misac dengan peserta 
TemuNas II. Ada dua orang yang mewakili masyarakat adat Misac untuk hadir di 
kegiatan tersebut. Keduanya adalah yaitu Liliana dan Jeremias. Selama proses 
membagi pengalaman, Liliana dan Jeremias menggunakan bahasa Spanyol yang 
kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah, yang salah 
satunya adalah Serge Marty.  
 
Tujuan dari sesi kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman perempuan 
adat mengenai upaya-upaya membangun rencana kehidupan komunitas adat ke 
depan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat adat. Bagi orang 
Misac rencana kehidupan adalah respon kepada pemerintah Kolombia yang 
kerap menggulirkan rencana pembangunan. Bagi masyarakat adat dari Kolombia 
tersebut, rencana kehidupan adalah desain atas kehidupan mereka ke depan. 
Rencana tersebut tegak ditopang oleh empat pilar yaitu wilayah adat, otonomi, 
otoritas dan identitas. 
 
Pada tahun 1965, orang Misac mulai bermimpi untuk menjadi bangsa adat 
dengan otonomi seutuhnya. Otonomi di sini bukan dalam artian membentuk 
negara merdeka tetapi otonomi sebagai hasil dan proses orang Misac sendiri 
serta tanpa intervensi dari orang luar. Dalam mewujudkan mimpi itu mereka 
menyusun suatu rencana yang dinamai sebagai rencana kehidupan. Rencana 
kehidupan itu juga rencana yang berupaya menghidupkan kembali pengetahuan, 
identitas, dan wilayah adat orang Misac yang dirusak oleh kolonialisme Bangsa 
Spanyol. 
 
Pada masa penjajahan Spanyol, bukan saja wilayah adat orang Misac yang 
dirampas. Tetapi juga pengetahuan dan identitas mereka pun dihilangkan. Para 
orang tua dipotong lidahnya sehingga tidak bisa bertutur dan mengajar generasi 
muda Misac dalam bahasa mereka. Serta, segala macam cara dilakukan oleh 
kolonial Spanyol untuk menghilang identitas orang Misac sebagai masyarakat 
adat. Bangsa Spanyol juga menganggap orang Misac sebagai orang yang tak 
beradab atau terbelakang. Akibatnya, pengetahuan orang Misac tidak dilihat 
sebagi pengetahuan di dalam kacamata kolonial. 
 
Penjajahan juga mengubah kehidupan perempuan Misac. Dulu perempuan Misac 
tidak hanya mengurus anak dan keluarga. Akan tetapi perempuan juga masuk di 
dalam pemerintah adat dan terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan 
keputusan. Penjajahan yang  kemudian menginjakan kaki di tanah orang Misac 
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meminggirkan dan mengkerdilkan peranan perempuan. Peranan perempuan  
adat dibatasi hanya mengurus anak dan keluarga. 
 
Belajar dari pengalaman masyarakat adat di Negara Kolombia itu, peranan 
perempuan di dalam perjuangan wilayah adat sangat signifikan. Para tetua 
perempuan Misac pun ikut bersama tetua laki-laki memperjuangkan identitas dan 
wilayah adat. Para perempuan selalu berada di garis depan dan banyak dari 
mereka yang dipenjarakan oleh pemerintah. Dalam upaya menyusun rencana 
kehidupan, perempuan Misac juga dilibatkan. Orang Misac menyadari hubungan 
perempuan dan laki-laki harus seperti matahari dan bulan, tanah dan air, artinya 
saling melengkapi satu sama lain. Karenanya mereka berjalan bersama-sama 
dalam perjuangan atas identitas dan wilayah adat. 
 

 
Inspirasi Orang Misac, Kolombia, dalam membangun rencana kehidupan 

 
Ada enam hal yang menjadi kunci utama dalam perjuangan identitas dan wilayah 
adat yang dirajut oleh orang Misac ke dalam rencana kehidupan. Pertama adalah 
pendidikan. Elemen ini merupakan kunci utama dalam proses penyadaran dan 
menghidupkan kembali identitas dan pengetahuan mereka sebagai masyarakat 
adat. Karena itu mereka membangun sistem pendidikannya sendiri. Sudah tiga 
puluh tahun mereka membangun dan mengembangkan sistem itu. Selama itu 
pula mereka membangun sekolah-sekolah adat mulai dari Taman Kanak-Kanak 
hingga Perguruan Tinggi. Meskipun demikian proses penyadaran tidak saja 
dilakukan di bangku sekolah, proses penyadaran juga harus dilakukan di dalam 
keluarga. Di dalam proses penyadaran di lingkup keluarga, perempuan menjadi 
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ujung tombak. Dengan demikian proses penyadaran bisa naik hingga ke lingkup 
internasional dan orang Misac bangga menjadi atas identitasnya. 
 
Kedua, pengetahuan untuk kesehatan. Orang Misac menyadari bahwa di 
Kolombia, kesehatan bukanlah hak tetapi bisnis. Karena itu rumah sakit semakin 
banyak memperoleh untung apabila semakin banyak orang yang sakit. Dalam 
merespon situasi itu, orang Misac membangun sistem kesehatannya sendiri. 
Mereka tidak saja membangun rumah sakit tetapi juga laboratorium. Di dalam 
laboratorium itulah, mereka membuat obat-obatan yang diperoleh dari tumbuh-
tumbuhan yang ada di dalam wilayah adatnya. 
 
Ketiga, tata kelola produksi. Poin ketiga ini lebih mengurus soal tata kelola untk 
produksi dan kedaulatan pangan. Orang Misac menyadari bahwa wilayah adatnya 
kecil dan penduduknya banyak. Karena itu dibutuhkan pengaturan soal produksi 
pangan sehingga penduduk di dalam wilayah adat bisa mendapatkan pangan. 
Selain itu produksi pangannya dilakukan dengan secara alamiah atau organik 
untuk memastikan kesehatan orang Misac.  
 
Keempat, sistem komunikasi. Sistem tersebut berjalan bersamaan dengan sistem 
pendidikan. Sistem ini dibangun untuk menghidupkan kembali bahasa Misac 
dalam kehidupan sehari. Untuk itu mereka membangun radio dalam bahasa 
Misac, serta menghidupkan bahasa untuk berkomunikasi dengan para tetua adat. 
 
Kelima, yakni sistem pengetahuan. Orang Misac melihat pengetahuan sebagai 
sesuatu  pemikiran yang menyeluruh. Karena pemikiran atau pengetahuan jika 
tidak menyeluruh atau holistik mempunyai dampak buruk yang luar biasa atas 
kehidupan mereka. Salah satu contoh adalah pemahaman soal waktu. Bangsa 
penjajah melihat waktu sebagai masa lalu, masa sekarang dan masa depan 
sebagai suatu hal yang liner. Pandangan waktu yang demikian condong membuat 
orang melihat ke masa depan tapi tidak melihat ke masa lalu (sejarah). Padahal 
dalam proses menyusun rencana kehidupan, orang Misac sebagai masyarakat 
adat harus melihat ke sejarah. Karena masa depan harus disongsong dengan 
sejarah identitas sebagai masyarakat adat. Karena itulah orang Misac melihat 
masa lalu, masa sekarang dan masa depan sebagai suatu siklus, yang saling 
terhubungan satu sama lain serta tidak terputus. 
 
Terakhir, adalah wilayah adat. Elemen terakhir ini merupakan elemen yang paling 
penting. Karena tanpa wilayah adat maka tidak akan ada masyarakat adat. Orang 
Misac melihat wilayah adat sebagai satu makhluk hidup, karena semua makhluk 
hidup di dalamnya. Dalam memperjuangkan wilayah adat, orang Misca 
membangun tiga prinsip yakni: 1) wilayah adat harus ada selamanya; 2) tidak ada 
boleh siapapun mengambil wilayah adat; 3) wilayah adat harus utuh, artinya 
orang Misac tidak boleh menjual sekecilpun lahannya. 
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Observasi Proses  
Pada sesi dialog atau tanya jawab, muncul dua pertanyaan dari peserta TemuNas 
II. Pertanyaan pertama menanyakan soal apa jenis tumbuhan yang berfungsi 
untuk obat mengatasi dehidrasi karena diare. Dalam menjawab pertanyaan 
pertama, Liliana, wakil dari orang Misac menjelaskan dan menekankan bahwa 
dasar pemikiran orang Misac dalam membangun sistem kesehatannya sendiri 
adalah karena ada rencana di tingkat global (dunia) yang menginginkan 
penduduk dunia jatuh sakit. Dengan demikian, perusahaan farmasi atau 
pemproduksi obat-obatan kimia bisa semakin banyak memperoleh untung dari 
situ. Karena itulah rencana kehidupan orang Misac ingin mengubah hal itu. 
Mereka menginginkan semakin banyak orang sehat bukan orang sakit melalui 
laboratorium dan rumah sakit yang dibangunnya. Pertanyaan ini hadir karena 
dalam pengetahuan penanya tidak ada jenis tumbuhan yang bisa mengatasi 
dehidrasi. Menurut penanya, dehidrasi sejauh pengetahuannya hanya bisa diatasi 
melalui cairan infus.  
 
Pertanyaan ini pertama mengasumsikan bahwa si penanya terasing dari 
pengetahuan dan wilayah adatnya, khususnya soal tanaman obat di wilayahnya. 
Karena satu wilayah biasanya mempunyai jenis tanamanya obat yang berbeda 
dengan wilayah adat yang lain meskipun fungsinya sama.  
 
Pertanyaan kedua menggali lebih jauh soal tahapan yang ditapaki orang Misac 
dalam membangun perjuangan masyarakat adat atas identitas dan wilayah 
adatnya. Menurut penanya, tahapan ini akan memperlihatkan apa kontribusi 
gerakan perempuan adat di dalamnya. Menurut Liliana, ada tiga tahapan yang 
harus ditapaki dalam membangun gerakan untuk menyusun rencana kehidupan 
yakni : ingatan, penyadaran, partisipasi, dan menemukan tujuan besar.  
 
Ingatan soal sejarah dan pengetahuan masyarakat adat penting untuk digali dan 
ditemukan kembali. Karena kita tidak bisa bergerak tanpa ingatan itu, dan 
ingatan itu harus hidup di masa depan. Sedangkan, penyadaran penting supaya 
muncul rasa cinta, keinginan dan visi yang menyeluruh untuk menjadi satu 
sebagai masyarakat adat dan mau menjalankan rencana kehidupan itu. Tahap 
ketiga yang tak kalah penting adalah partisipasi dimana semua orang dari anak 
kecil, pemuda, perempuan, laki-laki, orang tua berpartisipasi dalam membentuk 
mimpi bersama. Peranan pemimpin di tahap ini menjadi penting, karena 
pemimpin bukan berada di atas, tetapi menfasilitasi supaya semua turut 
berpartisipasi. Terakhir adalah menemukan tujuan besar sebagai masyarakat adat 
yang kemudian ditarik menjadi landasan perjuangan dari masyarakat adat. 
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SARASEHAN-SARASEHAN 
 
 

Sarasehan 1 “Perempuan Adat dan Sumberdaya Alam” 
 

“Bumi adalah Ibu kami 
Hutan adalah nafas kami 

Air adalah darah kami yang selalu mengalir 
Batu bagaikan tulang bagi tubuh kami, demikian bagi bumi kita 

Gunung adalah tonggak bagi bumi kami.” 
(Mardiana Derreen, Perempuan Adat Dayak Maanyan) 

 
Pagelaran sarasehan ini mempunyai tiga tujuan yakni: 1) menampilkan 
pengetahuan perempuan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang 
berkontribusi untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan adat dan 
komunitasnya; 2) mengidentifikasi rute pemiskinan struktural terhadap perem-
puan adat; 3) strategi aksi dari hasil pembelajatan yang terjadi dari  waktu ke 
waktu.  
 
Dalam upaya memenuhi ketiga tujuan tersebut, sarasehan ini menghadirkan tiga 
narasumber. Narasumber pertama yaitu Mardiana Dereen, masyarakat adat 
Dayak Maanyan, Kalimantan Tengah. Mardiana merupakan salah satu Dewan 
Nasional Perempuan AMAN periode 2012-2015 yang mewakili perempuan adat di 
region Kalimantan. Selain sebagai ibu rumah tangga dan perawat, ia juga aktif 
melakukan pendampingan advokasi bagi masyarakat adat di Kalimantan yang 
berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Pada sesi ini, Mardiana berbagi 
pengalamannya terkait “Perempuan Adat dan Tantangan dalam Kebijakan 
Sumberdaya Alam”. 
 
Narasumber kedua adalah Gunarti, masyarakat adat Sedulur Sikep, Jawa Tengah. 
Sejak tahun 2006, perempuan yang mempunyai tiga anak dan satu cucu ini 
memperjuangkan dan melindungi Gunung Kendeng dari amok keruk Perusahaan 
Tambang Semen, PT Indo Semen. Sembari mengurus rumah tangganya dan 
bertani, ia tetap setia mengawal proses persidangan terkait perusahan serta aktif 
melakukan dialog dan komunikasi ke banyak pihak soal dampak perusahaan. 
Presentasi Gunarti menyoroti soal “Perempuan Adat dan Pengetahuan 
Pengelolaan Sumberdaya Alam berbagi pengetahuan perempuan adat yang 
diadopsi pengambil kebijakan”. 
 
Narasumber ketiga adalah Indraswari dari Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan yang juga Doktor 
Antropologi lulusan Australian National University ini membawakan materi soal 
“Perempuan Adat dan Pemiskinan Tersruktur—Kajian Komnas Perempuan”. 
Diskusi pada sarasehan pertama ini dimoderatori oleh Arimbi Heroepoetri. 
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Sarasehan I: Perempuan Adat dan Sumberdaya Alam 

 
Pada sarasehan ini terdapat beberapa garis besar pandangan mengenai 
perempuan adat dan pengelolaan sumberdaya alam. Pertama, model dan logika 
pembangunan yang merampas dan mengeksploitasi tanah air, ataupun hutan di 
wilayah adat mencerabut sumber-sumber kehidupan perempuan adat. Kondisi 
demikian menjadi alas bagi pemiskinan perempuan adat. Seperti yang 
disampaikan oleh Mardiana, perampasan tanah di wilayah adat di Kalimantan 
menyebabkan ketersediaan air bersih semakin sulit. Sumber pangan dari sungai 
pun semakin menghilang. Ini berdampak untuk kesehatan dan ketersediaan 
pangan bagi perempuan dan anak-anak. 
 
Dampak perampasan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan terhadap 
perempuan adat, tertuang juga di dalam Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak 
Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan (2015) dan laporan 
Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan 
dalam Kerangka HAM (2013). Sekalipun kritik atau laporan dampak atas 
paradigma, logika ataupun model pembangunan yang menyadarkan pada eksplo-
itasi sumber-sumber kehidupan telah dikemukakan, nyatanya laju eksploitasi 
tidak jua mereda.  
 
Kedua, model pembangunan yang eksploitatif pun mengesampingkan penge-
tahuan perempuan adat atas ruang hidup (alam) yang sudah lama dihuni sejak 
masa nenek moyangnya. Dalam kasus pembakaran hutan dan asap yang 
melanda Nusantara, masyarakat adat masih dituding sebagai pelaku. Padahal 
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masyarakat adat dan perempuan adat mempunyai pengetahuan yang mencegah 
api meluas. Seperti yang dituturkan Ibu Mardiana, “...kalau kita membakar 
[untuk] [ber]ladang...paling-paling kalau tiga hektar itu paling lama satu jam 
asapnya. Kita sendiri mempunyai tata cara membakar lahan kita itu. Kita punya 
pembatas. Kita bisa bikin air supaya bagaimana api dibatasi dengan air”. 
 
 

 
Berbagi pengalaman Ani Taere (Sulawesi Tengah) terkait dengan sumberdaya alam 

 
Pengetahuan perempuan adat mengenai ruang hidupnya menjadi bagian pula 
dalam perjuangan atas wilayah kelola dan wilayah adat. Kita dapat melihat dari 
perjuangan masyarakat adat Sedulur Sikep terhadap PT Indo Semen. Bukan satu 
atau dua kali Gunarti menyampaikan bahwa operasi pabrik semen akan 
mengancam ketersediaan air. Ia mempertegas bahwa Gunung Kedeng adalah 
gudang penyimpan air melalui foto-foto yang dipersentasikan di kegiatan diskusi. 
Gunung Kendeng mempunyai sumber-sumber mata air yang berfungsi memasok 
ketersediaan air untuk konsumsi harian serta untuk pertanian. Bahkan, 
perempuan Sedulur Sikep tersebut menyatakan bahwa Jawa Tengah merupakan 
lumbung pangan bukan saja bagi Jawa Tengah tetapi juga nusantara. Bukankah 
ironis ketika Pemerintahan Joko Widodo memprogramkan kedaulatan pangan, 
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tetapi programnya yang lain menghancurkan kedaulatan pangan yang digawangi 
oleh perempuan adat? 
 
Ketiga, sistem ekonomi yang beralaskan pengerukan sumber-sumber kehidupan 
memadamkan daya reproduksi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
perempuan adat. Pada masyarakat adat yang corak ekonomi masih bergantung 
pada hasil alam, kerja perempuan adat dalam memenuhi pangan mulai dari 
memungut/mengumpulkan hasil alam, memancing, berladang dan berkebun, dan 
sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan perempuan tersebut berseberangan 
dengan kebutuhan operasional perusahaan/pabrik. Ketika tanah dirampas, tak 
sedikit perempuan adat terlempar keluar dari kampung dan menjual tenaganya, 
bahkan tubuhnya, dengan murah demi keberlangsungan hidupnya dan 
keluarganya. Tak sedikit dari perempuan adat yang terlempar menjadi buruh 
informal perkebunan, buruh pemecah batu, pembantu rumah tangga, pengemis, 
buruh migran, Pekerja Seks Komersial, dan lain-lain. 
 
Kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan adat ketika tanahnya sudah dirampas 
patut dilihat sebagai strategi bertahan hidup (survival). Tapi di sisi lain, kondisi 
perempuan adat yang demikian membuka satu pintu sejarah kepunahan 
pengetahuan, identitas dan wilayah masyarakat adat yang bisa berujung pada 
kepunahan masyarakat adat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika 
perempuan adat semakin jauh dari wilayah adatnya serta sumber-sumber 
kehidupan yang ada di dalamnya, pengetahuan dan memori soal identitas dan [isi 
serta manfaatnya] wilayah adat pun akan lenyap bersama waktu. 
 
Salah satu peran perempuan adat di dalam masyarakatnya adalah pengampu 
pengetahuan atas identitas dan wilayah adat. Peran ini berhubungan erat 
dengan tanggung jawab yang diembannya untuk mewariskan atau menurunkan 
pengetahuannya melalui tuturan dan perilaku harian kepada anak-anaknya 
khususnya dan generasi muda dari masyarakat adat pada umumnya.  Oleh karena 
itu ketika pengetahuan yang dimiliki perempuan adat hilang akibat dijauhkan dari 
wilayah adat beserta pemanfaatannya, maka anak-anak atau generasi muda 
masyarakat adat yang lahir menjadi generasi yang hilang. Pada titik inilah 
kekuatiran Gunarti beralasan ketika ia menyatakan “lawan kita nanti ya anak-
anak kita sendiri yang kurang pengetahuan adatnya dari orang tuanya”. Itu 
adalah pandangan keempat. 
 
Pandangan kelima dari proses diskusi di sarasehan pertama itu adalah 
perempuan adat yang memperjuangkan wilayah adatnya kerap mendapatkan 
tantangan dari keluarga dekat, tekanan, ancaman, kekerasan dan dikriminalisasi 
baik dari masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Kerap kali pun, 
perempuan adat yang memperjuangkan haknya mengalami kriminalisasi oleh 
Negara. Mardiana menyampaikan bahwa pasca dengar Keterangan Umum Inkuiri 
Nasional Komnas HAM di Region Kalimantan sembilan orang ditangkap. Mereka 
dituduh masuk dan menyadap karet di area perusahaan. Padahal kebun karet 
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yang mereka sadap adalah lahan mereka sendiri dan Negara telah memasukan 
konsesi perusahaan lahan masyarakat adat. Situasi ini setara dengan pepatah 
yang menyatakan bahwa “hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Mardiana memberikan masukan kepada peserta 
soal apa yang perlu dilakukan oleh perempuan adat ketika perusahaan hendak 
hadir di wilayah adatnya? Dalam situasi menghadapi kehadiran perusahaan, 
perempuan adat terlebih dahulu harus melakukan konsolidasi dengan 
masyarakat, yang kemudian diikuti meminta masyarakat mengambil keputusan 
terkait kehadiran perusahaan di wilayah adatnya. Hasil keputusan itulah yang 
kemudian disebarluaskan kepada semua lapis pemerintahan. Ia pun 
menyarankan untuk selalu waspada atas gerak-gerik upaya mengadu domba 
masyarakat. Apabila ada laporan dari masyarakat, kita harus ke lapangan untuk 
membuktikan kebenarannya. 
 
Keenam, bentuk perjuangan perempuan adat mempunyai karakter yang khas 
dengan perempuan. Khas perempuan di sini berarti perempuan adat menjadikan 
sistem dan ruang pengetahuannya sebagai daya dorong untuk membentuk 
gerakan. Sistem dan ruang pengetahuan ini bisa berupa dapur, kebun, sungai, 
hutan, jenis tanaman dan lain sebagainya. Ruang yang memuat pengetahuan 
tersebut menunjukkan otoritas perempuan adat. 
 
Perjuangan perempuan adat tidak saja berada di garis depan ketika berhadapan 
dengan aparat Negara dan perusahaan atau terlibat dalam kerja advokasi dan 
dialog dengan pemerintah. Perlawanan perempuan juga berupa membangun 
gerakan yang menekankan pada kedaulatan pangan dan kesehatan. Bentuk 
perlawanan ini mempunyai hubungan erat dengan perjuangan wilayah adat. 
Gerakan tersebut menunjukkan bahwa wilayah adat bukanlah lahan kosong 
seperti yang disampaikan oleh Negara, tetapi di dalamnya ada manusianya dan 
wilayah itu merupakan ruang hidup untuk masyarakat. Bentuk gerakan ini 
terepresentasikan oleh perjuangan yang dilakukan oleh Gunarti dengan 
membangun kelompok ibu-ibu Simbar Wareh. Kelompok tersebut digerakan oleh 
Gunarti untuk memproduksi jamu dalam rangka melestarikan Pegunungan 
Gendeng. 
 
Ketujuh, Hak-hak perempuan adat telah diatur di dalam Konstitusi UUD 1945 dan 
seperangkat aturan yang lain. Pada UUU 1945, pasal 18B (2) menyatakan bahwa 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang.” Begitu pula di dalam pasal 28I (3) “Identitas 
budaya dan hak masyarakat adat tradisional selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban” dan di pasal 32 ayat (1) “Negara memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya”. 
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Ketiga pasal di dalam perundang-undangan tertinggi di republik ini 
memperlihatkan bahwa adalah kewajiban negara untuk mengakui dan 
menghormati hak-hak masyarakat adat termasuk di dalamnya hak perempuan 
adat. Dengan demikian, apabila hal itu tidak dilakukan maka negara telah 
bertindak inkonstitusional. 
 
Undang-undang lain yang mengatur perlindungan hak perempuan adat adalah 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 (1) dinyatakan 
bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia”. Mengacu pada pasal tersebut, hak-hak 
perempuan adat beserta masyarakat adat merupakan hak asasi manusia. 
 
Masukan Diskusi untuk Organisasi 
 Dalam proses sarasehan itu, baik para peserta maupun pemateri memberikan 
pembelajaran, masukan, ataupun komentar. Salah satu pokok yang penting yang 
patut direspon oleh PEREMPUAN AMAN adalah pertanyaan yang diajukan oleh 
Gunarti. Ia menanyakan soal apa posisi dan bagaimana PEREMPUAN AMAN 
menyikapi persoalan alas struktural dan pemiskinan perempuan adat sebagai 
konsekuensinya.  
 
Beberapa peserta merespon pertanyaan yang diajukan Gunarti. Dari respon 
tersebut ada tiga masukan yang diajukan para peserta. Pertama, mengadovakasi 
dan memperkuat kebijakan di level desa atau kampung. Pandangan ini berpijak 
bahwa kebijakan di level pusat dan  propinsi kerap implikasi yang lemah dan 
kurang terasa bagi masyarakat di kampung. Karena itu dalam melindungi wilayah 
adat selain perlu Perda juga dibutuhkan aturan di level desa atau kampung. 
 
Masukan dan pandangan pertama itu masih membutuhkan pembacaan yang jeli 
dan teliti. Karena adanya sejarah masyarakat adat yang pelik dengan politik 
administrasi desa. Kehadiran Negara melalui UU Desa No. 5 Tahun 1967 telah 
mengkerdilkan sistem pemerintahan adat. Interupsi  Negara melalui desa 
melahirkan dinamika, strategi adaptasi dan konsekuensi yang berbeda-beda 
antara satu masyarakat adat dengan yang lainnya. Faktor lain perlu juga 
mendapatkan pertimbangan adalah batas administasi desa  yang kerap lebih 
sempit ketimbang batas wilayah adat. Maka pertanyaannya kemudian bagaimana 
peraturan desa yang daya jangkau secara geogafi terbatas bisa menjamin dan 
melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya. Meskipun demikian 
dengan perkembangan pemerintah desa yang terkini, terutama dengan UU Desa 
No. 6 Tahun 2014, masukan tersebut patut dipertimbangan lebih jauh. 
 
Respon kedua lebih menukik pada sikap PEREMPUAN AMAN. Organisasi perlu 
mengeluarkan petisi atau pernyataan sikap yang isinya hak hidup masyarakat 
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adat, terutama perempuan adat bisa dikembalikan dan dipulihkan. Usulan ini 
patut disikapi oleh organisasi. Karena situasi di lapangan telah menunjukkan 
bahwa perampasan wilayah adat setara dengan perampasan ruang kehidupan 
perempuan adat. Maka perlu posisi dan pernyataan tegas dari PEREMPUAN 
AMAN untuk mengajukan tuntutan anggota untuk mengembalikan dan 
memulihkan haknya ke Negara. Dalam merespon hal tersebut organisasi perlu 
memastikan pernyataan sikap itu adalah satu suara dari anggota organisasi. 
Dengan demikian proses tersebut melingkup aspek konsolidasi gagasan sekaligus 
pendidikan bagi perempuan adat dari berbagai lapisan sosial. 
 
Respon yang juga muncul adalah perlunya PEREMPUAN AMAN memperjuangkan 
hak pendidikan dan kesehatan selain wilayah adat. Masukan ini perlu terlebih 
dahulu mencerna aspek kesejarahan isu pendidikan dan kesehatan masyarakat 
adat. Kehadiran Negara tak bisa dipungkiri turut dalam mengerupsi sistem 
masyarakat adat baik sistem kesehatan dan pendidikan. Pada gilirannya praktik 
tersebut berkontribusi memusnahkan sistem pengetahuan masyarakat adat.  
 
Dengan masuknya model pembangunan yang ekstraktif berdampak pada 
penurunan tingkat kesehatan perempuan adat dan balitanya. Akses pendidikan 
pun belum terjamin dapat disentuh perempuan adat. Kompensasi terhadap 
pemusnahan sistem pengetahuan masyarakat adat oleh Negara melalui sistem 
pendidikan dan kesehatan pun tidak mumpuni. Di tengah situasi yang demikian 
maka pertanyaan lebih tajam yang perlu diajukan adalah apa yang perlu dilakukan 
oleh PEREMPUAN AMAN baik praktis maupun strategis atas persoalan 
[menyejarah] kesehatan dan pendidikan baik perempuan dan keturunannya. 
 
Masukan lain yang lebih praktis terkait peran anggota PEREMPUAN AMAN 
adalah mempengaruhi para suami supaya tidak menandatangi surat pelepasan 
tanah. Usulan ini perlu juga disikapi oleh organisasi. Karena cara kerja demikian 
sangat khas perempuan, praktis dan startegis. Selain itu dalam sejarah romawi, 
interupsi di ruang-ruang domestik oleh para istri terhadap para suami berhasil 
menghentikan perang.  
 
Masukan strategis untuk organisasi yang juga mengemuka adalah perlunya 
penguatan organisasi PEREMPUAN AMAN. Hal ini perlu ditindaki dan perkuat 
mengingat usia organisasi masih tiga tahun, atau usia bayi. Dalam jangka pendek 
ini PEREMPUAN AMAN diharapkan menyusun dan mengeluarkan petisi atau 
pernyataan sikap atas pembakaran hutan dan asap sebagai konsekuensinya. 
 
Observasi Proses 
Sub-bagian ini diterakan guna memberikan masukan kepada organisasi 
PEREMPUAN AMAN soal situasi batin ataupun rujukan pengalaman yang 
diutarakan peserta di dalam diskusi. Selama proses diskusi tertangkap 
ketidaktahuan, kebingungan ataupun ketidakpahaman yang diutarakan oleh 
peserta. Pertanyaan atau dalam bentuk gugatan yang kerap muncul adalah 
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mengenai peranan Komnas Perempuan. Para peserta merasa layanan Komnas 
Perempuan semesti bisa menyentuh perempuan adat, atau mendampingi kasus 
secara langsung. Namun di sisi lain, mandat  dan lingkup kerja Komnas 
Perempuan masih dibatasi oleh Kepres No. 181 Tahun 1998 Jo Perpres No. 65 
Tahun 2005, sehingga lingkup kerjanya pada: 1) Mengembangkan kondisi yang 
kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 
penegakkan hak asasi perempuan di Indonesia; 2) Meningkatkan upaya 
pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan perlindungan hak asasi perempuan. Serta, diharapkan Komnas Perempuan 
juga mempunyai kantor perwakilan di daerah seperti Komnas HAM, sehingga 
pelayanan publiknya bisa menjangkau perempuan adat. 
 
Ketidaktahuan yang lain juga muncul adalah pertanyaan peserta mengenai 
prosedural pemberian ijin konsesi, terutama tambang. Keingintahuan ini hadir 
karena komunikasi dan dialog di level daerah kerap kali mentok, karena itu 
muncul kehendak untuk menaikan tingkat advokasi ke level pusat. 
Kesalahpahaman yang berbasiskan ketidaktahuan juga terekam di proses ini 
adalah beberapa peserta merasa karakter perlawanan yang dilakukan 
perempuan adat seperti Mardiana cenderung menggunakan kekerasan. Patut 
dituliskan bahwa selama presentasi, Mardiana tidak mengucapkan kata soal 
strategi perlawanan dengan jalur kekerasan. Ia mempresentasikan soal apa yang 
perlu dilakukan oleh perempuan adat ketika masyarakat berhadapan dengan 
perusahaan. Gaya presentasi Mardiana yang menggebu-gebu patut dilihat 
sebagai wujud dari kuatnya identitas sebagai masyarakat adat yang dilekatkan 
pada tanah-air dan wilayah adat.  
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Sarasehan 2 “ Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara” 
 
Sarasehan kedua yang bertemakan “Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan 
Negara” bertujuan: 1) Mengidentifikasi kekerasan berbasis budaya dan agama 
terhadap perempuan adat; 2) Tantangan dan rute jalan perempuan adat sebagai 
pemimpin masa depan di komunitas dan gerakan masyarakat adat, serta; 3) 
Strategi dan rencana aksi pelibatan perempuan adat (generasi muda) sebagai 
kader pemimpin masa depan. 
 
Dalam rangka memenuhi tiga tujuan tersebut, lima narasumber yang dihadirkan 
untuk membagi pengalaman dan pengetahuan di dalam sarasehan. Narasumber 
pertama adalah Saur Tumiur Sitomorang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan. Perempuan yang menjabat sebagai salah satu Komisioner 
Komnas Perempuan ini mempresentasikan “Kajian Kekerasan Terhadap 
Perempuan Berbasis Budaya dan Agama”. Narasumber kedua adalah Aleta Baun, 
dari masyarakat adat Mollo, Nusa Tenggara Timur. Perempuan adat Mollo yang 
saat ini mengemban tanggung jawab sebagai anggota DPR-D Propinsi 
mempresentasikan soal “Perempuan Adat, Pengambilan Keputusan dan 
Kepemimpinan” di dalam sarasehan ini. 
 
Narasumber ketiga adalah Hermina Pasolang, perempuan adat Toraya, Sulawesi 
Tengah. Perempuan Toraya yang telah mempunyai cicit 14 orang dan 
berpendidikan akhir SMA ini aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 
penyelesaian perkara perdata di level kampung dan di level masyarakat adat. 
Seperti Aleta, Hermina akan mempresentasi dan membagi pengalamannya soal 
“Perempuan Adat, Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan”. 
 

 
Hermina Pasolang (Toraja) membagi pengalamannya di Sarasehan 2: Perempuan Adat,  

Pengambian Keputusan, dan Kebijakan 
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Narasumber keempat adalah Rukka Sombolinggi, perempuan adat Toraya. 
Perempuan pecinta binatang dan kesehariannya beraktifitas di AMAN ini 
mempresentasikan soal “Proses Penyusunan Legislasi dan Ruang Partisipasi Bagi 
Perempuan Adat”. Narasumber yang juga mempresentasi tema yang sama 
adalah M. Lutfi, Baleg DPR RI. 
 

 
Rukka Sombolinggi, Deputi II PB AMAN, membagi pengetahuannya mengenai advokasi  

masyarakat adat dan perempuan di Sarasehan 2 

 
 
Dalam proses diskusi ini dihasilkan beberapa garis besar pembahasan. 
Pembahasan pertama lebih menyoroti soal kekerasan berbasiskan budaya dan 
agama terhadap perempuan adat. Ada empat pokok yang disampaikan oleh Saur 
Tumiur Situmorang. 
 

1. Perempuan adat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasiskan 
budaya. Korban yang mengalami kekerasan berbasiskan budaya kerap 
bungkam. Karena budaya dipandang dan diguguh sedemikian sebagai nilai 
yang ideal, luhur, dan suci. Padahal budaya merupakan produk dari 
interaksi, dialog, cita, rasa dan karya manusia. Maka dalam sejarahnya 
sifat dasar dari budaya adalah terus berkembang sesuai dengan 
kebutuhan manusianya. Namun ketika budaya dilihat sebagai nilai-nilai 
yang luhur, konsekuensinya adalah siapapun yang mengugat nilai tersebut 
dianggap sebagai pembangkangan. 
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2. Ragam bentuk dan pola diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan 
adat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan hingga ketika sudah 
meninggal. Diskriminasi dan kekerasan tersebut hadir dalam wujud 
bagaimana dalam prosesi menuju pernikahan, anak perempuan harus 
menjalani beragam jenis ritual yang kemudian menghambat 
kebebasannya, sedangkan ritual tersebut tidak dibebankan kepada anak 
laki-laki. Atau, poligami (laki-laki menikah dengan lebih dari satu 
perempuan) dibenarkan dalam banyak budaya dan agama di Indonesia, 
tetapi tidak demikian bagi poliandri (perempuan menikah dengan lebih 
dari satu laki-laki). Diskriminasi terhadap perempuan adat ini terjadi di 
ranah keluarga ranah yang paling intim komunitas, dan ranah negara. 
Merujuk data Komnas Perempuan, dalam satu dekade (2004-2014), 
kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Kekerasan 
tersebut terjadi di ranah domestik atau relasi personal, ranah publik serta 
ranah negara. Lebih dari 85% kekerasan terhadap perempuan terjadi di 
ruang domestik dan dilakukan oleh orang terdekat (lihat grafik 1).  
 

3. Tantangan lainnya dalam upaya mendialogan narasi kekerasan terhadap 
perempuan yang berbasiskan budaya, adalah adanya dua sisi mata uang 
dalam memahami budaya. Sisi pertama melihat fungsi budaya adalah 
perlindungan dan sisi yang lain budaya mempunyai konsekuensi 
kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adat. 

 
4. Perempuan adat juga rentan mengalami kekerasan berbasiskan agama. 

Hal ini banyak kita temui di komunitas adat yang masih menjalankan 
agama leluhur. Konsekuensi kebijakan tersebut berimplikasi atas hak-hak 
perempuan adat dan anak-anaknya sebagai warganegara. Dicontohkan 
oleh Saur, pernikahan yang sah di mata agama leluhur tidak dipandang 
sah oleh Negara, akibat ketiadaan pengakuan agama leluhur oleh Negara. 
Dimana pernikahan dibawah adat tidak mempunyai surat nikah 
berimplikasi pada akte lahir anak dari pasangan nikah tersebut. Meskipun 
demikian, praktik tersebut mesti diperiksa ulang di lapangan. Karena 
ditemukan di satu komunitas adat yang masih memeluk agama leluhur, 
berkas-berkas administrasi yang menadai sebagai warganegara dimiliki, 
apakah surat nikah dan akte lahir. Akan tetapi, patut juga dicatat perlu 
adanya pendokumentasian pemeriksaan lebih jauh bagaimana pola dan 
bentuk kekerasan berbasiskan budaya dan agama terhadap perempuan 
adat. 
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Grafik  Kekerasan terhadap Perempuan dari tahun 2004-2014 (Data Komnas Perempuan, 2015) 

 
Pokok pembahasan kedua yang disoroti di dalam sarasehan kedua ini adalah soal 
kepemimpinan perempuan adat. Pembahasan ini dipantik oleh Aleta Baun dan 
Hermina Pasolan. Berdasarkan pengalaman Aleta dan Hermina dalam menapaki 
batu licin ke ranah legislatif, memperlihatkan bahwa budaya tidak 
mengkondisikan perempuan sebagai pemimpin. Kondisi hadir karena posisi dan 
peran perempuan adat dilemahkan oleh sistem budaya. Situasi inilah yang 
menyebabkan kuota tiga puluh persen untuk keterwakilan perempuan di dalam 
legislatif tidak bisa dipenuhi. 
 
Persoalan lain yang dihadapi perempuan untuk terlibat di dalam proses 
pengambilan keputusan adalah kurangnya kapasitas dalam memetakan aktor, 
situasi, dan dinamika di ranah politik di ragam lapisan. Pengalaman ini 
disampaikan oleh Hermina yang menyatakan bahwa kapasitas perempuan harus 
ditingkatkan sehingga bisa terlibat di dalam proses politik. Dalam hal ini menjadi 
penting pendidikan politik (terutama proses pengambilan keputusan) bagi 
perempuan adat terutama gerakan perempuan adat sehingga partisipasinya dan 
kontrol atas wakil bisa dilakukan. 
 
Kendala lain yang dihadapi perempuan ketika masuk di dalam proses politik yaitu 
sering kali tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari konsituennya terutama 
dari gerakan perempuan. Poin perlu untuk dicermati lebih jeli lagi. Karena ketika 
bicara soal dukungan maka dia bicara soal hubungan antara kepentingan 
konsituen dan wakilnya. Pertanyaan yang patut diajukan berkaitan dengan itu 
adalah apakah wakil perempuan memahami kepentingan konsituennya, serta 
apakah konsituen mengetahui dinamika dan proses politik yang dihadapi oleh 
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wakilnya. Dalam menjembati pertanyaan itu maka dibutuhkan dialog yang berke-
sinambungan antara konsituen dan wakilnya. 
 
Dalam ranah advokasi, saat ini gerakan masyarakat adat yang diwakili oleh AMAN 
sedang mendorong tiga hal: 1) Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA); 2) Mendorong 
implementasi MK. 35 melalui pembentukan Perda Masyarakat Adat di level 
daerah; 3) Mendorong pemerintah untuk menyegerakan pembentukan Satgas 
Masyarakat Adat untuk menyelesaikan konflik di wilayah adat dan kriminalisasi 
terhadap pejuang adat. 
 
Ketiga dorongan advokasi untuk dan oleh gerakan masyarakat adat ini perlu 
dikawal dan dipastikan perspektif dan keterwakilan perempuan masuk di 
dalamnya. Hal ini untuk memastikan hak-hak perempuan adat yang diatur di 
dalam konstitusi, perangkat undang-undang lainnya masuk dan tidak dilanggar 
oleh ketiga kerja dan output advokasi tersebut. 
 
Sejauh ini AMAN telah memastikan keterwakilan perempuan masuk di dalam 
Satgas Masyarakat Adat. Meskipun demikian juga perlu dipastikan keterwakilan 
perempuan yang akan masuk di dalam satgas ini (jika terbentuk) mempunyai 
perspektif, memahami, dan memperjuangkan kepentingan perempuan adat. 
 
Sementara itu, RUU PPHMA dalam sejarahnya telah  masuk prolegnas periode 
2004-2014. RUU ini merupakan inisatif dari DPR dari Gerindra dan PAN, dan sudah 
masuk ke dalam tahapan pembicaraan tingkat satu, yakni di komisi. Saat ini sudah 
dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU tersebut. Namun pada 
periode sekarang tidak disahkan karena ada perdebatan soal Komisi HAM 
Masyarakat Adat yang pemerintah tidak menghendaki pembentukan komisi 
baru. Karena selain ada moratorium pembentukan lembaga negara baru, juga 
dianggap kerja komisi tidak efektif dan pemborosan. 
 
Saat ini ada 160 RUU yang masuk Prolegnas. RUU PPHMA berada diurutan ke 42. 
RUU ini masuk ke dalam prolegnas atas usulan Nasdem dan PDIP. Dalam 
penilaian RUU PPHMA, dinyatakan oleh Lutfi, mendapatakan nilai 6 dari angka 7 
yang tertinggi. Hal ini khususnya dikarenakan kelengkapan data, deskripsi 
konsepsi adat, ada naskah akademik dan RUU-nya. Apa yang perlu dilakukan ke 
depan adalah memastikan istilah yang digunakan apakah masyarakat adat 
ataukah masyarakat hukum adat. 
 
Observasi Proses Diskusi 
Dalam proses diskusi pertanyaan yang diajukan peserta lebih menitikberatkan 
pada kerja advokasi masyarakat adat. Misalnya di daerah, masyarakat adat masih 
mempunyai banyak pertanyaan soal keputusan MK tersebut. Karena pemerintah 
daerah tidak mempunyai pengetahuan soal MK. No. 35. Akibatnya komunikasi 
soal posisi masyarakat adat atas wilayah adatnya mandeg karena ketidaktahuan 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Sarasehan-Sarasehan | 41 

 

Pemda. Hal ini memperlihatkan minimnya sosialisasi Putusan MK. No. 35. Selain 
itu ada harapan bagi wakil masyarakat dan perempuan adat di legislatif 
mendorong pembentukan Perda Masyarakat Adat di daerah-daerah masing. 
Namun, menurut Aleta sebagai perwakilan masyarakat dan perempuan adat di 
DPRD-NTT berada di komisi 5 yang menfokuskan pada pembahasan soal 
kesejahteraan sosial. Ia menghadapi kesulitan dan tantangan untuk  masuk ke 
dalam urusan Perda Masyarakat Adat. 
 
Pertanyaan lain yang kerap muncul adalah soal prosedural Hak Guna Usaha 
(HGU) dan sertifikasi tanah di desa adat khususnya di Bali yang dilakukan oleh 
BPN. Sebagian peserta tidak mengetahui informasi soal prosedural HGU yang 
masuk ke dalam wilayah adatnya. Sementara untuk kasus sertifikasi tanah di desa 
adat Bali, pihak pemerintah pun tidak mengetahui soal aturan sertifikasi di atas 
tanah adat. 
 
Pertanyaan lain yang diajukan menyoroti persoalan kekerasan seksual yang 
dialami perempuan adat di Maluku Utara. Masyarakat tidak mengajukan ke 
kepolisian karena pelaku kekerasan tersebut adalah aparat keamanan. Karena itu 
mereka mengajukan ke DPR. Tetapi kasus itu tidak mendapatkan respon positif 
dari anggota perempuan DPRD. Akibatnya kasus tersebut dipetieskan. 
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DARI SIDANG KE SIDANG 
 

 
SIDANG UTAMA I 

Sidang Utama I Pembahasan Tata Tertib Sidang dan Pemilihan Pimpinan Sidang 
 

Sidang utama I yang dilaksanakan pertama di TemuNas II ini membahas soal Tata 
Tertib (Tatib) Sidang. Penanggungjawab proses sidang ini adalah Steering 
Commitee selaku pimpinan sidang sementara yaitu Romba’ Maranu Sombolinggi  
dan Arimbi Heroepoetri.  
 
Dalam proses pembahasan sidang ini, pihak Steering Commitee telah 
mempersiapkan draft Tata Tertib Sidang yang kemudian dibahas di dalam sidang 
bersama peserta sidang. Pada sidang utama ini para peserta sidang membahas 
dan menetapkan tujuan dari Temu Nasional II Perempuan AMAN, yaitu: 
 

1. Memberikan tanggapan dan laporan pertanggungjawaban Dewan 
Nasional Perempuan AMAN; 

2. Mengubah dan menetapkan statuta Perempuan AMAN; 
3. Merumuskan Program Kerja Perempuan AMAN; 
4. Merumuskan Resolusi Perempuan AMAN; 
5. Memilih pengurus baru Perempuan AMAN; 
6. Mengesahkan dan Memberhentikan anggota Perempuan AMAN. 

 

 
Sidang Utama: Pengesahan Temu Nasional II 
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Dalam pembahasan Tata Tertib tersebut juga disepakati Sidang Temu Nasional 
meliputi: Sidang Pleno untuk menetapkan keputusan Temu Nasional II 
Perempuan AMAN, dan Sidang Komisi untuk menentukan keputusan per komisi. 
Demi kelancaran musyawarah dan melancarkan keputusan Komisi dibagi menjadi 
tiga, yakni Komisi 1 untuk membahas Statuta Organisasi, Komisi 2 untuk 
membahas Program Kerja, dan Komisi 3 untuk membahas Resolusi dan 
Rekomendasi organisasi. 
 
Dalam sidang tersebut juga dibahas soal syarat quorum persidangan. Pada 
statuta organisasi tidak menerakan syarat quorum Temu Nasional. Karena itu 
apabila diasumsikan TemuNas hanya dihadiri satu orang saja, maka pelaksanaan 
TemuNas bisa dinyatakan sah.  
 
Dilaporkan oleh Silvia Motoh, Sekpel Perempuan AMAN periode 2013-2015 bahwa 
anggota Perempuan AMAN sejak tahun 2012 hingga sekarang serta merujuk juga 
pengesahan anggota tertanggal 13 November 2014, sebanyak 615 anggota. Hasil 
jumlah anggota itu diperoleh setelah melakukan verifikasi anggota. Selain itu, 
proses verifikasi anggota juga mempertimbangkan masukan dari  Koordinator 
Daerah dan Koordinator Wilayah bahwa anggota Perempuan AMAN sekalipun 
tidak aktif di organisasi tetapi aktif di komunitas. 
 

 
Pengesahan Pimpinan Sidang Temu Nasional II 
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Dari data kehadiran TemuNas II tercatat sebanyak 51 calon anggota yang 
mengikuti TemuNas II Perempuan AMAN. Merujuk pada keputusan rapat dewan 
tertanggal 25 September 2015, di Jakarta diputuskan bahwa calon anggota yang 
mengikuti TemuNas II akan disahkan menjadi anggota. Sementara, jumlah 
anggota Perempuan AMAN yang mengikuti TemuNas II sebanyak 126 orang. 
Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota Perempuan AMAN tertanggal 28 
September 2015 sebanyak 666 adalah anggota yang sah. Dengan kehadiran 
anggota Perempuan sebanyak 126 orang itu di dalam TemuNas, maka 
pelaksanaan Temunas dinyatakan sah. 
 
Sidang ini pun juga memutuskan dan memilih pimpinan sidang sebanyak tiga 
orang. Proses pemilihan dibagi berdasarkan geografi, yakni Indonesia Barat, 
Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Diputuskan di dalam sidang bahwa 
perwakilan dari Indonesia Barat adalah Gunarti, Perempuan Adat Sedulur Sikep, 
Region Jawa. Sementara perwakilan dari Indonesia Tengah adalah Nadine Helena 
Sulu, Perempuan Adat Tombulu Tombariri, region Sulawesi. Terakhir, perwakilan 
dari Indonesia Timur adalah Jois Duan, Perempuan Adat Mumulati, region Maluku 
Utara. Namun karena Gunarti tidak bisa mengikuti TemuNas hingga selesai 
dikarenakan ada persidangan terkait PT. Indo Semen, maka forum tersebut 
memutuskan Khairina Arif, Perempuan Adat Kampong Klambir, region Sumatera 
menggantikan Gunarti. 
 
 
 

SIDANG UTAMA I  
Laporan Pertanggungjawaban Dewan Nasional Perempuan AMAN  

dan Pembagian Komisi 
 

Sidang ini merupakan forum untuk membahas laporan pertanggungjawaban 
Dewan Nasional (Denas) Perempuan AMAN periode 2012-2015. Laporan ini secara 
khusus disampaikan oleh Ketua Denas Perempuan AMAN, Romba’ Sombolinggi 
bersama Sekretaris Pelaksana, dan anggota Denas, antara lain Mardiana Dereen, 
Aleta Baun, Surti Handayani, Badriah Fadel, Sulasmi. Sementara Denas 
Perempuan AMAN region Papua, Yosephina Fun, tidak bisa hadir karena 
ketiadaan pesawat dari Papua akibat bencana gempa.  
 
Dalam laporan pertangungjawaban Ketua Denas Perempuan AMAN periode 2012-
2015 menyampaikan bahwa organisasi Perempuan AMAN baru berdiri selama tiga 
tahun. Tepatnya pada tanggal 12 April 2015, di Tobelo, Maluku Utara. Pada 
TemuNas pertama itu, Perempuan AMAN telah menyusun visi dan misi, statuta, 
program kerja serta resolusi dan rekomendasi organisasi. 

 
Romba mengakui bahwa selama tiga tahun Perempuan AMAN berjalan capaian-
capaian organisasi belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena banyaknya 
kendala yang dihadapi Perempuan AMAN. Kendala itu berasal dari unsur 
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pengurus terutama dan perangkat organisasi. Periode ini oleh Romba’ disebut 
sebagai periode inisiasi, dimana periode ini adalah masa organisasi mencari 
bentuknya. 
 

 
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PEREMPUAN AMAN Periode 2012 - 2015 

 
Selama tiga tahun, organisasi Perempuan AMAN belajar dan mempunyai 
pengalaman membangun komunikasi dan berjejaringan, terutama dengan 
organisasi induk dan organisasi sayap AMAN yang lain, serta bagaimana 
berkomunikasi dengan anggota Perempuan AMAN. Meskipun diakui Denas 
bahwa dalam melakukan komunikasi dan berjejaring, organisasi juga masih 
belum berjalan baik, apakah sesama dewan, pengurus, Korwil dan Korda 
 
Salah satu mandat TemuNas I PEREMPUAN AMAN untuk organisasi adalah 
penguatan kapasitas perempuan adat. Ketua Denas menyatakan bahwa 
implemetasi mandat utama tersebut dikerjakan secara maksimal. Meski diakui 
Romba’ pula bahwa kerja itu masih banyak kekurangan karena kapasitas yang 
belum memadai. Kendala lain yang dihadapi Perempuan AMAN adalah banyak hal 
yang belum diatur di dalam statuta. Ketiadaan acuan ini yang membuat pengurus 
dan Denas mengalami kebingungan. 
 
Dilaporkan juga implementasi mandat Temu Nasional dan Rakernas belum 
sistematis. Hal ini dikarenakan ada kendala pada implementator program. 
Organisasi Perempuan AMAN juga belum luas dikenal khalayak umum. Ini karena 
sosialisasi dan kampanye belum maksimal dilaksanakan. Meski di lingkup 
internasional, Perempuan AMAN selalu terlibat.  
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Laporan pertanggungjawab Denas juga memperlihatan bahwa dalam periode 
tiga tahun, organisasi mengelola dana sebesar Rp. 2.223.363.284,- (dua milyar dua 
ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga dua ratus delapan puluh empat 
rupiah). Iuran wajib anggota yang telah terkumpul selama peride tersebut 
sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sumbangan 
sukarela sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). 
 
Rekomendasi Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN periode 2012-2015 untuk 
kepengurusan yang baru adalah: 1) Perbaikan layanan organisasi Perempuan 
AMAN kepada seluruh anggota; 2) Jaringan harus dikuatkan, serta: 3) Penguatan 
kapasitas anggota dan pengurus harus ditingkatkan. 
 
Dalam proses tanya jawab terkait laporan Dewan Nasional Perempuan AMAN 
periode 2012-2015, terdapat lima pokok pembahasan di dalam sidang. Kelima 
pokok pembahasan tersebut adalah: 
 
1. Persoalan keanggotaan. Organisasi belum mempunyai sistem yang baik dan 

kuat dalam mengurus persoalan keanggotaan. Hal ini kemudian berimplikasi 
pada hak dan kewajiban anggota. Misalnya ketiadaan kartu anggota, 
ketiadaan SK, serta minimnya iuran wajib anggota. Selain itu, persoalan 
keanggotan perlu juga melihat lebih daripada verifikasi keanggotaan soal 
aktif atau tidak aktifnya, karena banyak perempuan adat yang aktif bekerja 
untuk komunitasnya tapi tidak menjadi anggota. 
 

2. Hasil belajar di pusat belum dirasakan sampai ke daerah. Pendidikan atau 
pelatihan yang didapat di ruang internasional perlu untuk disosialisasikan 
bahkan dikritisi apakah sesuai dan bisa bermanfaat untuk 
komunitas/anggota. 
 

3. Legalitas organisasi. Sejauh ini legalitas Perempuan AMAN masih 
menggunakan legalitas organisasi induk. Pertanyaannya kemudian apakah 
Perempuan AMAN membutuhkan legalitas di luar dari AMAN, ataukah tidak. 
Bagi anggota soal legalitas organisasi  menjadi penting, karena ketika hendak 
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah anggota PEREMPUAN AMAN 
terhambat akibat legalitas organisasi masih menggunakan legalitas 
organisasi induk. Guna menjawab pertanyaan tersebut organisasi perlu juga 
memahami dan mempertimbangkan Undang-Undang yang mengatur soal 
Organisasi Massa. 
 

4. Ketiadaan indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program 
kerja. Pokok pembahasan ini perlu ditekankan untuk kepengurusan dan 
Dewan Nasional periode yang baru. Organisasi perlu menyusun indikator 
dalam mengevaluasi kerja pengurus dan Dewan Nasional di masa yang akan 
datang. 
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5. Peran dan tugas antara Denas dan anggota masih rancu dan diperdebatkan. 
Debat tersebut terutama menyoroti soal siapa yang berkewajiban melakukan 
sosialisasi di level region. 

 
 

SIDANG-SIDANG KOMISI 
 

Sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa Komisi dibagi menjadi 
tiga yakni Komisi 1 untuk membahas Statuta Organisasi, Komisi 2 untuk 
membahas Program Kerja, dan Komisi 3 untuk membahas Resolusi dan 
Rekomendasi organisasi. Para peserta Temunas kemudian dibagi oleh panitia 
untuk mengikuti satu sidang komisi. Ketiga sidang komisi tersebut dilaksanakan 
secara pararel.  
 
1) Komisi 1 Statuta Organisasi  

Steering Commitee (SC) yang bertanggungjawab pada sidang komisi 1 adalah 

Arimbi Heroepoetri dan Arifin Saleh, PB AMAN. Dalam proses sidang, tim SC 

telah menyiapkan draft naskah statuta yang kemudian dibahas di dalam 

komisi 1. Sidang ini diikuti oleh 39 anggota Perempuan AMAN yang 

melingkupi enam region yakni Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan 

Maluku. Pimpinan sidang komisi ini adalah Ni Made Cantiari, Perempuan Adat 

Bali, region Bali-Nusra, dan Sherly Karua, Perempuan Adat Kulawi, region 

Sulawesi. 

 

 
Membahas struktur organisasi PEREMPUAN AMAN Periode 2015 - 2020 
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2) Komisi 2 Program Kerja  
Pada sidang komisi 2, Steering Committee yang bertanggung jawab 

mengikuti dan mendampingi proses adalah Mahir Takaka, PB AMAN dan Saur 

Tumiur Situmorang, Komnas Perempuan. Seperti sidang komisi 1, draft 

program kerja telah dipersiapkan oleh Tim SC yang kemudian dibahas di 

sidang komisi 2. Sidang ini diikuti oleh 34 anggota Perempuan AMAN yang 

melingkupi enam region yakni Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan 

Maluku. Pemimpin sidang komisi 2 adalah Afrida Erna Ngato, Perempuan 

Adat Pagu, region Kepulauan Maluku, dan Mamik Yuniarti, Perempuan Adat 

Osing, region Jawa.  

 
Sidang Komisi 2: Program Kerja 

 

3) Komisi 3 Resolusi dan Rekomendasi Organisasi  
Steering Commitee yang bertanggungjawab menemani proses sidang ini 

adalah Mina Susena, PB AMAN dan Jhontoni, Barisan Pemuda AMAN (BP-

MAN). Guna melancarkan proses, Tim SC telah menyediakan draft resolusi 

dan rekomendasi organisasi untuk dibahas di sidang komisi 3. Sidang ini 

diikuti oleh 33 anggota Perempuan AMAN yang melingkupi enam region 

yakni Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Pimpinan sidang 

komisi tiga adalah Erli Rombedatu, Perempuan Adat Toraya, region Sulawesi 

dan Ani Taere, Perempuan Adat Pamona, region Sulawesi.  
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SIDANG UTAMA II 
Sidang Utama 2 Pembahasan Hasil Sidang Komisi 

 
Sidang Utama II ini bertujuan untuk membahas hasil dari tiga sidang komisi. 
Sidang Utama II ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015.  
 

 
 Sidang Komisi 2: Pandangan terhadap program kerja 

 
Dari sidang pleno pembahasan statuta yang dihasilkan oleh komisi, 1 terdapat 
tiga pokok perdebatan. Ketiga pokok perdebatan itu yakni: 
 
1) Nama para perempuan pelopor dimasukan ke dalam statuta atau tidak. 

Perdebatan ini hadir karena daftar nama para perempuan pelopor 
sedemikian banyak   Sebagian berpendapat perlu dituliskan di dalam statuta 
sebagai bentuk penghormatan, sementara pandangan lain yang muncul lebih 
baik tidak dicantumkan tetapi dibuatkan buku sejarah yang mengulas peran 
perempuan pelopor. Sidang pleno kemudian menerima usulan untuk 
menyediakan SK untuk para perempuan pelopor dan tidak menyantum nama 
para pelopor ke dalam statuta. Dengan demikian ada penghormatan untuk 
para pelopor dan dokumen statuta tidak terlalu panjang. 
 

2) Struktur organisasi. Perdebatan soal struktur inilah yang paling panjang dan 
panas. Karena struktur yang diajukan komisi satu mengubah struktur yang 
lama. Struktur lama yang berdasarkan hierarki dan kewilayahan, sekarang 
diubah strukturnya terpimpin dan bertanggungjawab langsung ke Ketua 
Umum. Struktur baru tersebut dipertanyakan soal kordinasi dan komunikasi 
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ke depannya, terutama bagi komunitas dan anggota. Karena selama ini 
anggota berkordinasi dan berkomunikasi kepada Korda atau Korwil. 
Sementara komisi satu menekankan struktur baru pada pelayanan. Karena 
struktur yang lama, membuat pelayanan pengurus pusat ke komunitas 
sedemikian panjang dan apabila mandeg di Korwil maka layanan tidak akan 
sampai ke komunitas. Setelah pedebatan panjang, maka disepakati struktur 
baru yang digunakan oleh organisasi. 

 
3) Kriteria Ketua Umum Perempuan AMAN. Di dalam draft statuta yang 

diajukan komisi satu tidak menyaratkan Ketua Umum (Ketum) berasal dari 
perempuan AMAN. Ada kekuatiran jika Ketum bukan perempuan AMAN 
maka Ketum baru tidak mempunyai perspektif masyarakat adat. Sementara 
alasan syarat Ketum bukan anggota Perempuan AMAN didasarkan pada 
kebutuhan kepemimpinan dan jaringan yang kuat bagi organisasi ini . Dalam 
sidang pleno tersebut akhirnya diputuskan kriteria Ketum adalah perempuan 
dan ditambahkan syarat berupa menunjukkan kepeduliannya dan telah 
bekerja untuk perempuan adat. 
 

Dari sidang pleno pembahasan program kerja organisasi terdapat tiga pokok 
perdebatan. Ketiga pokok tersebut adalah:  
 
1) Redaksi dan pemahaman soal peta wilayah adat dan data sosial. Peserta 

sidang umumnya memahami peta wilayah adat berbeda dan terpisah dengan 
data sosial masyarakat adat. Padahal dalam kerja pemetaan wilayah adat, 
data sosial adalah data yang tidak terpisah dari peta. Diharapkan dalam kerja 
Perempuan AMAN ke depan bisa terlibat dalam penyusunan dan pengayaan 
data sosial masyarakat adat  untuk melengkapi peta wilayah data. 
 

2) Usulan untuk dibentuknya sekolah adat sebagai salah satu program kerja 
organisasi. Peserta mendapatkan inspirasi dari pengalaman Orang Misac 
yang membangun sekolah sendiri untuk masyarakat adatnya. Namun 
pendapat lain melihat usulan belum menjadi prioritas karena kondisi 
perempuan adat sekarang sebagian besar masih buta huruf. Karena itu 
diprioritaskan untuk membuat perempuan adat melek huruf dan aksara. 
Perdebatan ini berujung pada kesepakatan bahwa pendidikan bagi 
perempuan adat dibutuhkan, bentuknya apakah sekolah adat atau apapun 
diserahkan kepada proses di lapangan. 

 
3) Masa program kerja. Pihak lain mengusulkan masa program kerja adalah tiga 

tahun, sementara sidang komisi dua mengusulkan lima tahun. Karena usulan 
yang kedua berkesesuaian dengan masa kepengurusan baru yang dibahas di 
statuta komisi satu, maka disepakati masa program kerja lima tahun. 
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Pada sidang utama untuk pembahasan hasil sidang komisi tiga, soal rekomendasi 
dan resolusi organisasi, terdapat dua pokok perdebatan. Kedua pokok 
perdebatan itu adalah: 
 
1) Redaksi dan pemahaman soal kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. 

Beberapa peserta melihat bahwa selain kedaulatan pangan juga perlu ada 
redaksi soal ketahanan pangan. Sementara, pandangan yang lain melihat 
redaksi ketahanan pangan tidak dibutuhkan. Karena istilah ketahanan 
pangan tidak berkesesuaian dengan pengalaman perempuan adat, dimana 
produksi jenis pangan ditentukan dari pihak luar, seperti negara. Sedangkan 
kedaulatan pangan berarti masyarakat adat yang menentukan apa yang 
mereka produksi dan apa yang konsumsi dari mengelola tanah di dalam 
wilayah adatnya. Tetapi pandangan itu direspon oleh peserta ain bahwa 
ketahanan perlu juga diredaksikan. Karena ketahan ini merujuk soal tanah; 
apabila tanah tak ada, maka tak ada pangan. Pada sidang itu disepakati, 
ketahanan pangan dimasukkan. 
 

2) Pemahanan soal Wilayah Adat dan Hutan Adat dalam Putusan MK. 35. 
Sebagian peserta sidang melihat adat bahwa putusan MK. 35 tidak bicara 
soal wilayah adat, tetapi hutan adat. Dua istilah itu berbeda di level 
pemahaman dan pengetahuan spasial masyarakat adat. Pandangan ini 
direspon bahwa Putusan MK. 35 harus dipahami dan didorong implemen-
tasinya menjadi wilayah adat. 
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PEMILIHAN KEPENGURUSAN PEREMPUAN AMAN 
PERIODE 2015 - 2020 

 
Pemilihan Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN Periode 2015 - 2020 

 
 
Pemilihan kepengurusan PEREMPUAN AMAN periode 2015-2020 merupakan 
proses TemuNas II yang terakhir. Pemilihan yang diselenggarakan pertama 
adalah pemilihan Dewan Nasional untuk periode 2015-2020. Pemilihan Denas 
dilakukan di dalam proses pengambilan keputusan secara mufakat di masing-
masing region. Dari proses musyawarah mufakat yang dilakukan oleh setiap 
region, selain region Papua, diputuskan Dewan Nasional Perempuan AMAN 
adalah: 
 

 
Konsolidasi Regional untuk pemilihan Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN Periode 2015 - 2020 

 

 Rohani Inta Dewi, perempuan adat Sasa’, sebagai Dewan Nasional Region 
Bali Nusra. Rohani dipilih dari proses musyawarah mufakat yang dihadiri 
sembilan orang dari Bali-Nusra. 

 Mamiek Yuliantri, Perempuan Adat Osing, sebagai Dewan Nasional region 
Jawa. Mamiek dipilih berdasarkan proses musyawarah mufakat yang dihadiri 
oleh dua orang dari Region Jawa. 

 Olvy Tumbelaka, Perempuan adat Idatn Pesiking, sebagai Dewan Nasional 
Region Kalimantan. Olvy dipilih berdasarkan proses musyawarah mufakat 
yang dihadiri oleh sembilan belas orang dari Region Kalimantan. 
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 Yoana Cocatu Papua, Perempuan Adat Huboto, sebagai Dewan Nasional 
Region Kepulauan Maluku. Yuyun dipilih berdasarkan proses musyawarah 
mufakat yang dihadiri oleh dua puluh satu orang dari Region Kepulauan 
Maluku. 

 Siti Johar Karim, perempuan adat Luwu, sebagai Dewan Nasional Region 
Sulawesi. Siti dipilih berdasarkan proses musyawarah mufakat yang dihadiri 
oleh empat puluh satu orang dari Region Sulawesi. 

 Khaerina Arif, perempuan adat Kampong Klambir, sebagai Dewan Nasional 
Region Kalimantan. Olvy dipilih berdasarkan proses musyawarah mufakat 
yang dihadiri oleh dua belas orang dari Region Sumatera. 
 

Dari hasil musyawarah antara Dewan Nasional Perempuan AMAN yang terpilih 
diputuskan bahwa Olvy Tumbelaka sebagai Ketua Dewan Nasional, sementara 
Wakil satu adalah Siti Johar Karim dan Wakil dua adalah Rohani Inta Dewi.  
 
 

Pemilihan Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Periode 2015-2020 
 

 
Ketua Umum dan Dewan Nasional terpilih PEREMPUAN AMAN  Periode 2015 - 2020 

Proses selanjutnya di dalam sidang adalah Pemilihan Ketua Umum Perempuan 
AMAN. Setiap region memutuskan satu nama yang diajukan sebagai calon Ketua 
Umum. Hasil dari proses tersebut yakni: Region Sulawesi mengajukan Devi 
Anggraini, Region Kalimantan mengajukan Arimbi Heroepoetri, Region Jawa 
mengajukan Arimbi Heroepoetri, Region Kepulauan Maluku mengajukan Devi 
Anggraini, Region Bali-Nusra mengajukan Devi Anggraini.  
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Sidang pemilihan Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Periode 2015 - 2020 

 
Dalam proses pemilihan Ketum Perempuan AMAN yang baru, kedua calon 
memberikan pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh anggota organisasi. 
Pertimbangan tersebut yakni: Arimbi menyatakan bahwa dirinya baru bisa 
terlibat aktif di dalam organisasi tahun depan, karena enam bulan ke depan 
masih mempunyai tanggung jawab di luar. Sementara Devi Anggraini 
menyampaikan tiga pertimbangan yakni: 1) Legitimasi organisasi dengan 
mengutamakan pemimpin organisasi PEREMPUAN AMAN berasal dari anggota; 
2) Etika organisasi karena Sekretaris Jenderal AMAN adalah suaminya, dan; 3) 
Devi tidak berkeinginan karakter organisasi Perempuan AMAN dilihat dan 
ditempatkan sebagai organisasi pelengkap dan apolotis yang dilekatkan seperti 
organisasi Dharma Wanita. Namun, pertimbangan Devi Anggraini dilihat oleh 
pimpinan sidang tidak signifikan karena Devi diajukan bukan karena sebagai istri 
Sekjen tapi karena anggota percaya akan kemampuannya.  
 
Setelah diputuskan bahwa dua nama tersebut yang akan diajukan sebagai calon 
Ketua Umum, keduanya diminta menggelar musyawarah bersama Denas 
Perempuan AMAN. Dari hasil musyarawarah, Dewan Nasional PEREMPUAN 
AMAN memilih Devi Anggraini sebagai Ketua Umum Perempuan AMAN periode 
2015-2020.  
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LAMPIRAN I 

KABAR BERITA TEMU NASIONAL II PEREMPUAN AMAN 
 
 

Nai Sinta Boru Sibarani, Perempuan Adat Pejuang Tano Batak 
18 September 2015 

Pelopor PEREMPUAN AMAN 
 

Sugapa, kampung adat yang menorehkan sejarah penting dalam meletakkan perlawanan 
terhadap kehadiran Inti Indorayon Utama (IIU) di Porsea. Dimulai oleh 10 orang 
perempuan adat (inang) yang melakukan penolakan atas kehadiran perusahaan di tanah 
adat warisan Raja Sidomdom Baringbing di areal Parsibarungan, Sugapa. Tanah ini adalah 
ladang, sumber hidup bagi perempuan dan keluarganya yang dirampas. Dalih 
pembayaran pago-pago (semacam ganti rugi) diajukan perusahaan dan pemerintah untuk 
mengklaim tanah adat ini ditolak keras para inang karena adanya pemalsuan tandatangan 
dan mengikutsertakan nama masyarakat yang bukan pemilik tanah adat dalam daftar 
penerima pago pago. 
 
Berang! tidak terima situasi ini, seorang inang berperawakan kecil bersanggul, 
menggunakan kain dan kebaya batak, memimpin pencabutan tanaman eukaliptus yang 
ditanam karyawan PT. IIU di tanah adatnya. Namanya Nai Sinta boru Sibarani. Tidak kenal 
takut, tidak pernah surut mempertahankan tanah adatnya meski berbagai tindakan 
represi menghadangnya. Bersama 10 inang lain, Nai Sinta dipidanakan perusahaan dan 
ditangkap. Putusan pengadilan memutuskan hukuman percobaan 6 bulan untuk masing-
masing inang yang diiringi pekikan keras dan kemarahan “Kenapa kami ditahan? Tanah 
adat kami yang diambil kenapa kenapa KAMI YANG DITAHAN?” kalimat di ruang sidang 
ini terus menggema dalam semangat perjuangan 10 orang inang dari Sugapa. Mereka 
mengajukan banding sampai kasasi pada Mahkamah Agung RI yang berujung pada 
penolakan. Dengan alasan kemanusiaan 10 orang inang ini tidak ditahan. 
 
Perjuangan tidak berhenti pada titik itu. Tujuan para Inang, tanah adat harus kembali. 
Sepuluh orang Inang ini nekat ke Jakarta, berhutang untuk biaya mereka dan membawa 
serta anaknya untuk menemui Menteri Dalam Negeri, Rudini kala itu. Selama 4 hari 
mereka hanya duduk di lorong kantor, tak diacuhkan meskipun anak mereka menangis. 
Tapi semangat para Inang tidak surut. Barulah pada hari ke 4 Menteri bersedia membuka 
pintunya untuk 4 orang perwakilan para Inang. Akhirnya Nai Sinta dan para Inang 
menerima surat dari Mendagri yang meminta Bupati dan IIU menyerahkan tanah adat 
Barimbing di Sugapa. 

Hadir dalam Kongres Masyarakat Adat I (KMAN I), Jakarta tahun 1999, Nai Sinta mewakili 
10 Inang lainnya adalah pelaku sejarah, perempuan adat pejuang yang tidak menyerah 
mempertahankan hak atas wilayah adatnya. Pada Sarasehan perempuan adat, Nai Sinta 
meski telah bertambah usia masih dengan semangat yang sama menceritakan 
perjuangannya. Membagi tantangan dan dukanya tanpa meneteskan airmata untuk 
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seluruh peserta perempuan adat dari berbagai daerah. Wajah-wajah perempuan adat 
yang hadir memerah karena semangat, memupuk keinginan untuk berbuat lebih banyak, 
berdiri tegak untuk hak-haknya. 
HORAS! Maju terus PEREMPUAN ADAT.. konsolidasikan kekuatan, semangat dan 
solidaritas di Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN 27-29 September 2015, Bogor.***Devi 
Anggraini *sumber : KSPPM 

http://gaung.aman.or.id/2015/09/18/nai-sinta-boru-sibarani-srikandi-pejuang-tano-batak/ 
 
 

*** 
 

Mama Yosepha, Inspirasi Perempuan Adat Nusantara 
17 September 2015 

Menuju Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara II 

Yosepha Alomang perempuan berbadan kecil berkulit hitam dan berambut ikal. Akrab 
dipanggil Mama Yosepha, berasal dari Suku Amungme, Papua. Perempuan adat pejuang 
yang berdiri tegak membela hak asasi manusia dan kedaulatan atas wilayah hidup Suku 
Agimuga di Amungme yang dirampas oleh PT. Freeport, perusahaan tambang emas dan 
biji tembaga terbesar di dunia. Memotong pipa Freeport, aksi pendudukan bandara 
Timika selama 3 hari merupakan tindakan terorganisir yang dilakukan oleh Mama 
Yosepha dan masyarakatnya. 
 
Perjuangan yang  tidak mudah dilalui oleh perempuan adat Amungme ini. Johanna anak 
sulung Mama Yosepha meninggal dunia karena kelaparan ketika bersembunyi di hutan-
hutan menghindari kejaran militer, direndam dalam kolam kotoran manusia selama 
seminggu karena dianggap menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka. 
Mama Yosepha hadir dan memberikan kesaksian yang membekas dan menggemuruhkan 
semangat perempuan adat dalam Sarasehan Perempuan Adat : “Menggugat Posisi 
Perempuan Adat atas Masyarakat Adat dan Negara” dalam Kongres Masyarakat Adat 
Nusantara I (KMAN I) di Jakarta, 1999. 
 
Kesaksian perempuan kecil bersuara lantang dengan kepalan yang kuat ‘Mama Yosepha’ 
menorehkan semangat di hati perempuan adat lainnya yang hadir dari berbagai wilayah 
dan kampung-kampung di Indonesia. Semangatnya telah menjadi bara untuk melakukan 
perlawanan atas penindasan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan adat. Teriakan 
Perempuan adat bersatu tak bisa dikalahkan menggemuruh dalam ruangan sarasehan 
dan membakar semangat solidaritas perempuan adat. 
 
Akhirnya Mama Yosepha mengajukan gugatan perdata kepada PT Freeport di Amerika 
berupa tuntutan ganti rugi atas dirinya dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan 
perusahaan ini di Amungme tahun 1995. Dana ganti rugi ini digunakan untuk membangun 
Kompleks Yosepha Alomang berupa monument pelanggaran HAM, klinik, panti asuhan 
dan gedung pertemuan. 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Kabar Berita Temu Nasional II PEREMPUAN AMAN | 57 

 

 
Yosepha Alomang perempuan adat pejuang ini mendapatkan penghargaan Yap Thiam 
Hein tahun 1999 dan mendirikan YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan) 
Tahun 2001, perempuan ini dianugerahi Anugerah Lingkungan Goldman.***Devi 
Anggraini – diolah dari berbagai sumber 

http://gaung.aman.or.id/2015/09/17/mama-yosepha-inspirasi-perempuan-adat-nusantara/ 
 
 

*** 
 

Menggali Semangat Juang Perempuan Adat Nusantara 
23 September 2015 

Jelang Temu Nasional Perempuan AMAN II 

Jakarta 23/9/2015- Sejak Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) di Jakarta 
tahun 1999 suara perempuan adat bersatu sudah dikumandangkan. Waktu itu dalam 
acara sarasehan “Menggugat Posisi Perempuan Adat atas Masyarakat Adat dan Negara” 
yang diselenggarakan bersamaan dengan acara KMAN I itu hadir Yosepha Alomang atau 
lebih dikenal dengan sebutan Mama Yosepha (tokoh dibalik perlawanan Suku Amungme 
terhadap eksploitasi PT Freeport di Papua (red Irian Jaya). 
 
Mama Yosepha bersama Nai Sinta Boru Sibarani (tokoh dibalik penolakan pengambilan 
tanah adat warga Sugapa, oleh PT Inti Indorayon Utama ( PT TPL), keduanya memberi 
kesaksian yang menjadi inspirasi sekaligus  memompakan semangat juang bagi kaum 
perempuan adat. 
 
Meskipun Temu Nasional Perempuan Adat I baru bisa dilaksanakan bersamaan dengan 
KMAN IV di Tobelo tahun 2012, namun gerak perjuangan kaum perempuan adat terus-
menerus tumbuh. Perjuangan mempertahankan wilayah adat yang dipimpin para ibu 
(perempuan) di berbagai wilayah terus bermunculan seperti Mama Aleta Baun di Mollo 
NTT, Ibu Mardiana di Barito Kalteng, Ibu Gunarti di Rembang dan banyak lagi nama ibu-
ibu pejuang adat lainnya. 
 
Dalam konferensi pers di Rumah AMAN bilangan Tebet Timur (23/9/2015) menjelang 
Temu Nasional II Perempuan Adat Nusantara yang akan berlangsung di Bumi Gumati 
pada tanggal 27-29/9/2015 mendatang. Mina Susana Setra Deputi Sekjen AMAN Bidang 
Kelembagaan mengatakan, “disamping membahas struktur organisasi juga akan 
mendiskusikan bagaimana perempuan adat menyikapi perkembangan-perkembangan 
kebijakan pemerintah Indonesia yang berpengaruh terhadap mereka sebagai 
perempuan, baik itu isu-isu yang bersifat berpengaruh langsung maupun tidak,” papar 
Mina. 
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“Yang paling penting adalah membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam 
pengambilan keputusan baik dalam tataran adat maupun dalam pemerintahan,” Mina 
menjelaskan. 
 
Direktur OKK AMAN Eustobio Renggi mengatakan ada beberapa thema untuk sarasehan 
Temu Nasional ini antara lain “Perempuan Dan Sumber Daya Alam”, Posisi Perempuan 
Adat terhadap Agama dan Kepercayaan Leluhur, Kepemimpinan Perempuan Adat, Peran 
Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara. Eustobio menambahkan, “bagaimana 
memastikan peran perempuan adat masuk dalam RUU PPHMA juga peran perempuan 
adat dalam implementasi Putusan MK 35,” jelas Eustobio. 
 
Dalam kesempatan terpisah Devi Anggraini Ketua Panitia Temu Nasional II Perempuan 
Adat Nusantara 2015 mengatakan ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam kegiatan 
Munas Perempuan Adat Nusantara ini, antara lain :Menjadi wadah konsolidasi kader 
penggerak PEREMPUAN AMAN untuk memahami fungsi organisasi dan memperkuat 
posisi perempuan adat dalam menyuarakan kepentingan perempuan adat diberbagai 
tingkatan berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. 
 
Meningkatan kapasitas perempuan adat memahami isu spesifik yang berdampak pada 
kepentingan dan kebutuhan perempuan adat dengan menggunakan kerangka hak asasi 
yang fundamental sebagai perempuan dan manusia. Memetakan pemahaman 
perempuan adat mengenai pengetahuan dan otoritas atas ruang hidupnya dan 
pengelolaan sumberdaya alam. 
 
Devi Anggraini juga berharap agar Munas II menghasilkan kepengurusan baru dari kader-
kader penggerak terbaik PEREMPUAN AMAN yang akan memimpin organisasi ke depan. 
Pengurus yang memiliki kelincahan menerobos tantangan untuk menyuarakan sikap dan 
pandangan PEREMPUAN AMAN mengenai hak asasi sebagai perempuan dan hak melekat 
sebagai perempuan adat dalam komunitasnya di berbagai arena. 
 
“Saya berharap disamping menjadi wadah konsolidasi dan menghasilkan program kerja 
prioritas dan strategi pemberdayaan perempuan adat menuju kemandirian yang 
berdaulat atas pengetahuan serta pengelolaan sumberdaya alam,” Devi Anggarini 
menambahkan. 
 
Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara ini akan dihadiri 200-an orang peserta dan 
peninjau, didukung oleh banyak pihak dan lembaga, termasuk Komnas Perempuan, 
Kemitraan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. ***JLG 

http://gaung.aman.or.id/2015/09/23/menggali-semangat-juang-perempuan-adat-
nusantara/ 
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Perempuan Adat Kembali Perjuangkan Hak Melalui Munas 
Rabu, 23 September 2015 

Jakarta - Organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yakni 
Persekutuan Perempuan Adat Nusantara atau disingkat Perempuan AMAN, akan kembali 
menggelar Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara II (Munas Perempuan Adat 
Nusantara II) pada 27-29 September di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Munas 
Perempuan Adat Nusantara diadakan pertama kali pada 16 April 2012 di Tobelo-Maluku 
Utara. Saat ini Perempuan AMAN telah memiliki 615 orang anggota aktif dari seluruh 
Indonesia. Munas ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan anggota dan gerakan 
perempuan adat se-nusantara. 
 
"Kita mendiskusikan, merespons situasi dan berbagai masalah terkini terkait kebijakan 
negara yang berdampak pada nasib perempuan adat. Mereka (perempuan adat) 
menuntut agar terlibat penuh dalam keputusan apapun dari pemerintah yang berdampak 
langsung ke mereka," ujar Deputi I Sekjen AMAN, Mina Setra, pada jumpa pers Munas 
Perempuan Adat Nusantara II di Jakarta, Rabu (23/9). 
 
Munas tersebut juga akan menyepakati aksi-aksi strategis yang akan menjadi prioritas 
organisasi dalam tiga tahun mendatang dan memperkuat kepemimpinan organisasi serta 
memilih sosok yang akan memimpin perjuangan organisasi untuk periode berikutnya. 
"Isu-isu eksploitasi Sumber Daya Alam seperti pertambangan dan perkebunan sawit yang 
menyulitkan posisi mereka tetap akan selalu menjadi pembahasan hangat nanti," ujar 
Mina. 
 
Munas Perempuan Adat Nusantara II juga akan menyelenggarakan pameran produk yang 
dihasilkan dari komunitas adat yang dikelola oleh anggota Perempuan AMAN. Juga akan 
ada pemutaran film. 
 
"Sudah ada 150 orang yang konfirmasi akan hadir di Munas nanti. Dan kita juga 
mengundang petinggi adat dari masyarakat Misak asal Kolombia untuk berbagi. 
Masyarakat adat Misak berhasil me-reclaim wilayah mereka hingga akhirnya sekarang 
mereka bisa mandiri dan membangun rumah sakit, universitas dan sebagainya," kata 
Mina. 
 
Selain itu, Aleta Ba'un dari Molo (Pemenang The Goldman Environmental Prize Tahun 
2014), Nai Sinta Sibarani dari Tano Batak, Den Upa Rombelayuk dari Tana Toraja, Intan 
Bako dari Dairi dan utusan perempuan adat lainnya akan turut menghadiri Munas 
Perempuan AMAN II untuk berbagi pengalaman. 

Kharina Triananda/MUT 
http://www.beritasatu.com/nasional/309187-perempuan-adat-kembali-perjuangkan-hak-
melalui-munas.html  
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Produk-produk Hukum yang Diklaim Buat Perempuan Adat Tersingkirkan 
Rabu, 23 September 2015 

 
Jakarta - Pada Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara (Munas Perempuan Adat 
Nusantara) yang diadakan organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 
yakni Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman), April 2012 di Tobelo-
Maluku Utara, para anggota mengajukan beberapa masukan untuk produk-produk 
hukum di Indonesia yang dinilai memberatkan masyarakat adat, khususnya perempuan. 
Dengan begitu, pada pelaksanaan Munas Perempuan Adat Nusantara II pada 27-29 
September mendatang di Bogor Jawa Barat, para anggota akan melihat perkembangan 
dari produk-produk hukum tersebut, yang kenyataannya masih belum banyak perubahan. 
"Hingga hari ini yang belum ada perubahan sama sekali adalah Undang-Undang 
Perkawinan. Ini sama sekali tidak memihak masyarakat adat. Negara hanya mengakui 
pernikahan secara agama dan catatan sipil, sedangkan pernikahan secara adat tidak 
diakui," ungkap Sekretaris Pelaksana Perempuan AMAN, Silvia Motoh, pada jumpa pers 
Munas Perempuan Adat Nusantara II di Jakarta, Rabu (23/9). 
 
Dengan begitu, lanjut Silvia, dampak pada masyarakat adat adalah mereka jadi sulit 
mengurus akta kelahiran anak, sehingga anak-anak tidak bisa bersekolah, dan para 
dewasa juga tidak bisa bekerja di sektor formal. 
 
Selain itu, perempuan adat juga menuntut produk hukum yang menangani restitusi untuk 
mereka yang terkena dampak dari eksploitasi alam di wilayah mereka. Karena menurut 
Silvia, alam yang rusak karena pertambangan dampaknya langsung ke alat reproduksi 
perempuan. "Lalu, mereka juga menuntut produk hukum untuk rehabilitasi terhadap 
wilayah yang rusak," tandasnya. 
 
Perempuan adat juga berharap ada revisi dari Undang-Undang Pencegahan, 
Pemberantasan, Perusakan Hutan (UU P3H) terkait konservasi alam yang malah 
menggerus wilayah masyarakat adat, sehingga banyak masyarakat adat yang jadi tidak 
memiliki tempat tinggal. 
 
"Banyak masyarakat adat yang dipenjara menggunakan UU P3H hanya karena mereka 
mengambil ranting atau bahan makanan di hutan konservasi. Padahal sejak dulu mereka 
sudah berada di sana," imbuh Deputi I Sekjen AMAN, Mina Setra. 
 
Kharina Triananda 
http://www.beritasatu.com/nasional/309204-produkproduk-hukum-yang-diklaim-buat-
perempuan-adat-tersingkirkan.html  
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Memastikan Peran Perempuan Adat Dalam Perubahan 
29 September 2015 

Pembukaan Temu Nasional II Perempuan AMAN 

Bogor 27/9/2015 – Mardiana Dereen membuka acara Temu Nasional II Perempuan AMAN 
yang berlangsung di Bumi Gumati, Bogor 27-29/9/2015 dengan ritual Paramisi Dayak 
Maanyan, Barito Timur, mohon ijin restu leluhur, dengan simbol sinubuhnya beras (beras 
ditaruh di atas kepala). Ranu tatungkal membersihkan segala sesuatu yang tidak baik 
dengan percikan air. Devi Anggraini Ketua OC Temu Nasional II PA kemudian 
menyampaikan laporan kesiapan penyelenggaraan dan mengharapkan lewat 
penyelenggaraan ini perempuan adat bisa mandiri. 
 
“Apakah kita sebagai perempuan adat sudah betul-betul terlibat dalam mengambil 
keputusan baik di dalam keluarga, komunitas dan negara,” kata Romba’ Maranu 
Sombolinggi’ Dewan Nasional Perempuan AMAN membuka sambutannya. “Banyak hal 
yang terkait dengan perempuan, tetapi orang lain yang membuat keputusan tentang hal 
itu dan kita menerimanya. Mungkin juga karena lemahnya kapasitas kita. Dalam 
pertemuan ini kita akan membahasnya bersama-sama, untuk mengetahui bagaimana 
kondisi yang dialami, apa yang harus kita kerjakan untuk keluar dari persoalan-persoalan 
itu. “Mari kita satu kata dan sepakat untuk berjalan bersama melanjutkan perjuangan 
perempuan adat,” sambut Romba. 
 
Dalam kesempatan ini Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengakui bahwa dalam setiap 
perjuangan masyarakat adat di sana pasti ada perempuan adat. Abdon memberi contoh 
Fransiska dari Komunitas Semunying-Bengka yang juga mengikuti temu nasional 
perempuan adat ini. 
 
“Ibu Fransiska dan kawan-kawannya harus bekerja demi mendapat uang di perusahaan 
yang merampas tanah adatnya. Dia juga pernah ditawari uang ratusan juta, tapi dia tetap 
bersama dengan masyarakat adatnya – Iban sampai hari ini, tapi harus bersaksi melawan 
perusahaan itu di persidangan. Situasi seperti ini adalah bagian dari perjuangan 
perempuan adat. Bayangkan betapa menderitanya ibu Fransiska ini,” kata Abdon 
Nababan. 
 
“Masih banyak ibu-ibu lain menderita seperti ibu Fransiska ini, yang merasa berjuang 
sendiri dan tak punya teman. Bukan untuk menggantikan perjuangannya, hanya untuk 
mengatakan bahwa kita ada banyak, jangan takut. Kita saling berdoa, saling menyapa 
dan kita tetap semangat,” kata Abdon melanjutkan. 
 
“Perempuan adat sangat diperlukan, jauh lebih diperlukan dari pada laki-laki. Karena jam 
kerja perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Tapi kalau nggak diurus kondisi 
perempuan adat sangat parah. Dalam perjuangan masyarakat adat peran laki-laki dan 
perempuan keduanya dibutuhkan. Tahun 1999 itu sebenarnya perempuan adat bertarung 
merebut tempat di AMAN, itu bukan pemberian. Saya yakin perempuan adat masih harus 
melanjutkannya,” Abdon menegaskan. 
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“Suatu saat akan ada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. 
Jika sudah ada pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh negara, ada resiko besar yang 
akan dihadapi oleh masyarakat adat ketika pengakuan secara hukum itu ada, sementara 
kita tidak kembali menjadi masyarakat adat, disitulah kita musnah,” lanjut Abdon. 
 
“Kalau masyarakat adat tidak mau musnah masyarakat adat harus instrospeksi diri, 
mengembalikan masyarakat adat. Kalau rasa senasib sepenanggungan itu tidak kita 
dampingkan dengan cita-cita kita secara bersama-sama, kita akan menjajah diri kita 
sendiri”. 
 
“Perempuan adat harus hadir di sana mencegah itu, secara teroganisir. Sebab 
perempuan adat sangat dekat dengan anak-anak, dekat dengan keluarga, dekat dengan 
nilai-nilai. Gerakan perempuan adat mampu melakukan perubahan di keluarga, 
pendidikan anak-anak lewat sekolah adat. Gerakan masyarakat adat dengan gerakan 
perempuan adat sebenarnya kelanjutan dari gerakan dekolonialisasi yang dimulai oleh 
para pendiri bangsa ini. Kalau kita baca pembukaan UUD membebaskan diri dari 
penjajahan termasuk penjajahan dari bangsa sendiri” 
 
“Ada persoalan di wilayah adat kita, kita tidak lagi mengekspor pengetahuan, tidak lagi 
mengekspor produk budaya dan alam kita, tapi kita mengekspor manusia – trafiking. 
Perempuan adat harus bisa melawan perdagangan manusia ini, perempuan adat harus 
bisa melawan penyebaran virus HIV Aids, tidak ada jalan lain. Tugas kita masih banyak. 
AMAN akan tetap bersama-sama dan mendukung keputusan dari temu nasional,” kata 
Abdon Nababan mengakhiri sambutannya. 
 
Acara Temu Nasional II Perempuan AMAN dilanjutkan sesi kesaksisan Suku Misic – 
Sarasehan “Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumberdaya Alam”- Perempuan Adat, 
Masyarakat Adat dan Negara”****JLG 

http://gaung.aman.or.id/2015/09/29/memastikan-peran-perempuan-adat-dalam-
perubahan/ 
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Tugas Besar Masyarakat Adat Menjaga Bumi Pertiwi 
29 September 2015 

Sarasehan Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam #TemuNasIIPA 
 

Bogor 28/ 9/ 2015 – “Jika lingkungan kekurangan air bersih itu akan berdampak pada 
perempuan dan anak,” kata Ibu Gunarti memulai paparannya pada seminar “Perempuan 
Adat dan Pengelolan Sumber Daya Alam” dalam rangkaian acara Temu Nasional II 
Perempuan AMAN di Bumi Gumati 27/9/2015. Disamping menghadirkan Ibu Gunarti dari 
Sedulur Sikep (Jawa Tengah) sebagai narasumber juga hadir Ibu Mardiana Dereen Suku 
Dayak Manyaan dari Barito Timur, Kalteng, Indraswati Phd Kajian Komnas Perempuan 
dengan moderator Arimbi Heroe Poetri. 
 
Lebih jauh Bu Gunarti mengatakan tanah air kita sekarang juga sedang diancam oleh 
penjajah sebangsa berwajah lain, sementara kaum muda melihat adat itu kuno. “Kami di 
sana mempertahankan sumber kehidupan kami tanah air kami, bukan semata-mata 
berjuang, tetapi mempertahankan bumi kami. Kita menikmati hidup dari tanah dan air, 
kita kebanyakan mungkin petani. Masyarakat adat itu punya tugas besar untuk menjaga 
bumi pertiwi, itu adalah hidup kita. Kita selayaknya hidup seperti bumi pertiwi, agar 
harapan kita, anak-anak bisa meneruskan perjuangan kita” 
 
“Ketika kita sudah menikmati sumber daya alam dari bumi pertiwi, memaksa pejuang-
pejuangnya itu sampai ada yang mati di medan laga. Dan sekarang bumi kita dipetak-
petak mau didirikan pabrik-pabrik. Dimana tanggung jawab kita, sudahkah kita tidak 
mengharapkan lagi belas kasih dari ibu bumi?,” lanjut Bu Gunarti. 
 
“Kalau sekarang kita tidak berjuang, siapa lagi yang memperjuangkan anak kita besok? 
Karena kita hidup ini juga bagian dari perjuangan beliau-beliau yang sudah mati di medan 
laga itu. Apakah kita sebagai perempuan hanya bisa enak-enak? Ndak, tanggung jawab 
perempuan dan laki-laki sama. Bapak-bapak kadang di rumah kadang lebih banyak di luar 
rumah. Itu bisa saling dukung tergantung kesepakatannya, ” Bu Gunarti menjelaskan. 
 
“Di tempat kami di Kendeng, kami berjuang jangan sampai ada industri masuk. Gunung 
Kendeng Jawa Tengah itu gunung karst, gunung penyimpanan air bersih. Gunung ini juga 
jadi penyangga Jawa Tengah sebagai lumbung pangan Nusantara. Ketika hari ini kita 
bersatu bersama-sama, pertanyaan saya dimana rasa kita senasib sepenanggungan itu? 
Bu Gunarti menggugah tanya. 
 
“Sebenarnya banyak sekali tugas perempuan di luar rumah apalagi di dalam rumah, 
pengetahuan, keselamatan, kesempatan semua untuk anak cucu itu jadi banyak sekali 
beban perempuan,” tambah Bu Gunarti. “Kita juga berjuang dengan cara swadaya, 
dengan uang sendiri-sendiri. Mengajari ibu-ibu bikin jamu, temu lawak campu beras. Kami 
juga mengajarkan tata cara adat pada anak-anak. Kami bersama-sama ibu-ibu 
membersihkan situs-situs bersejarah. Kami gelar aksi sama-sama, perempuan yang jadi 
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barisan depan itu untuk menyiasati supaya kita bisa berhasil memenangkan bumi pertiwi 
tidak dengan cara kekerasan”. 
 
“Saya mulai tahun 2006 berhadapan dengan kepala desa, bupati sampai gubernur sering 
ketemu, tapi memang beliau-beliau itu merasa bahwa kita tidak ada. Teman-teman kami 
itu hampir hilang kepercayaan sama pejabat,” ketus Bu Gunarti. 
 
“Kita harus berani menyatakan tidak pada industri. Sebab dimanapun industri tidak akan 
mencukupi, tapi pertanian dari jaman Majapahit sampai sekarang bisa mencukupi. Kita 
harus menjaga tanah dan air,” Bu Gunarti menegaskan. Mengakhiri pemaparannya Bu 
Gunarti melantunkan sebuah tembang jawa berisi himbauan sudah saatnya 
menghentikan eksploitasi ibu bumi. 
 
Dalam paparannya Bu Mardiana mengatakan bahwa tantangan perempuan adat yang 
pertama ada di dalam keluarga. Lalu ancaman dari pihak warga yang pro-kontra tersebut. 
Dalam konsisi seperti itu yang bisa dilakukan perempuan adat harus selalu waspada akan 
terjadinya adu domba. 
 
“Akibat dari pembabatan hutan adat, hak masyarakat dirampas, terjadilah pengrusakan 
bumi atau alam dan itu mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat. 
Hilangnya situs-situs budaya, hilangnya ilmu pengetahun dan keterampilan yang 
diwariskan turun-temurun. Akibat perampasan tanah masyarakat adat juga 
dikriminalisasi, keluar masuk penjara. Seperti apa yang terjadi di tempat kami. 
 
“Kemarin kasus ini sudah dimasukkan dalam Inkuri Nasional namun setelah sebulan kami 
mengikuti Inkuri Nasional, sembilan orang masyarakat yang menyadap karet ditangkap 
dengan tuduhan masuk ke lokasi perusahaan. Duduk persoalan sebenarnya tidak 
demikian, perusahaanlah yang masuk hingga ke wilayah adat. Bukan masyarakat masuk 
ke wilayah perusahaan. Hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas,” cetus Bu Mardiana. 
Bu Mardiana juga mengatakan akibat pembabatan hutan, lingkungan kekurangan air 
bersih dan itu berdampak pada perempuan dan anak. ****JLG 

http://gaung.aman.or.id/2015/09/29/tugas-besar-masyarakat-adat-menjaga-bumi-pertiwi/  
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LAMPIRAN II 
 

STATUTA 
PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA-ALIANSI MASYARAKAT 

ADAT NUSANTARA 
 

Atau disebut 
 

STATUTA 
PEREMPUAN AMAN 

 
 
 
Bahwa panggilan hidup manusia sebagai individu dan makhluk sosial pada hakekatnya 
adalah untuk memperjuangkan dan memperoleh martabat dan keluhuran hidup. 
 
Bahwa Masyarakat Adat hendaknya mampu menentukan dan mengelola kehidupan 
sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum adatnya menuju kemandirian dalam 
kebersamaan, dengan semangat cinta kasih dan nilai-nilai hak asasi manusia serta 
berwawasan gender, untuk memperoleh pengakuan, penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan atas hak-hak adatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 
dalam pergaulan antar-bangsa dan antar-negara secara global. 
 
Bahwa ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat secara khusus berdampak nyata 
terhadap perempuan adat. Perempuan Adat saat ini mengalami berbagai persoalan yang 
serius antara lain penyingkiran atas identitas diri sebagai perempuan adat yang 
bermartabat, minimnya keterlibatan perempuan adat dalam pengambilan keputusan di 
setiap lini/tingkatan kehidupan, tidak adanya pengakuan atas pengetahuan dan 
ketrampilan perempuan adat yang berbasis sumberdaya alam dan sumber daya lainnya, 
minimnya pengakuan peran dan posisi perempuan adat sebagai pejuang perubahan 
sosial, tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat di ranah 
domestik, publik dan Negara. Perempuan adat juga rentan terhadap perdagangan 
manusia untuk dijadikan tenaga kerja keluar negeri, rentan terhadap penyebaran 
HIV/AIDs dan rentan terhadap keselamatan reproduksi. 
 
Bahwa Perempuan Adat di berbagai pelosok Nusantara telah sejak lama berjuang dan 
melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, 
  
eksploitasi dan perampasan atas hak-hak masyarakat adat akibat tatanan politik 
kebijakan global dan nasional yang belum berpihak dan diskriminatif terhadap 
perempuan adat . 
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Menyadari persoalan tersebut dan didasari oleh rasa senasib sepenanggungan serta cita-
cita bersama sebagai perempuan adat untuk menggalang kekuatan yang tangguh 
sehingga mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang setara, adil dan 
berkelanjutan. 
 
Untuk itu Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 15-
16 April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara mendeklarasikan terbentuknya Persekutuan 
Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) sebagai Organisasi Sayap Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan wadah perjuangan Perempuan Adat seluruh 
nusantara yang selanjutnya disebut PEREMPUAN AMAN 
 
 

BAB I 
NAMA, BENTUK , WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

 
1) Organisasi ini bernama Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN yang 

selanjutnya disebut PEREMPUAN AMAN  
2) PEREMPUAN AMAN adalah organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) yang disepakati bersama melalui Temu Nasional Perempuan Adat 
Nusantara  

3) Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara adalah Forum Tertinggi PEREMPUAN 
AMAN dalam pengambilan keputusan  

4) PEREMPUAN AMAN dideklarasikan pada tanggal 16 April 2012 di Tobelo, Halmahera 
Utara Propinsi Maluku Utara untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara  

5) Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN berkedudukan di ibukota Negara Republik 
Indonesia  

 
 

BAB II 
KEDAULATAN 

 
 Pasal 2 

 
Kedaulatan PEREMPUAN AMAN berada di tangan Anggota yang dilaksanakan 
sepenuhnya melalui Temu Nasional dan atau organisasi induknya yaitu AMAN 
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BAB III 
ASAS, VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI 

 
Pasal 3 

 
PEREMPUAN AMAN berasaskan nilai-nilai luhur adat yang beragam dan berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
 

Pasal 4 
 
Visi PEREMPUAN AMAN adalah Perempuan adat berdaulat atas dirinya, kehidupannya 
dan wilayah hidupnya dalam rangka mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat, 
mandiri dan bermartabat 
 

Pasal 5 
Misi PEREMPUAN AMAN adalah: 
 
1) Memperkuat identitas, kepercayaan diri, harkat dan martabat perempuan adat.  
2) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak perempuan adat serta penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan adat 

3) Memastikan adanya pengakuan terhadap pengetahuan dan ketrampilan 
perempuan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, 
serta nilai-nilai spiritual dan budaya  

4) Memastikan generasi muda melanjutkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan 
adat  

5) Memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga, 
komunitas, organisasi induk (AMAN), organisasi sayap, dan badan otonom, serta 
negara  

6) Membangun, mengembangkan dan memperkuat kader-kader penggerak dan 
pemimpin perempuan adat  

7) Memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan Pemenuhan 
Hak Perempuan Adat  

  
Pasal 6 

 
1) Prinsip-prinsip PEREMPUAN AMAN adalah Kesetaraan, Keadilan, Partisipasi, 

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Nilai-nilai Luhur Adat, Transparansi, 
Keberlanjutan, Keberagaman dan Kebersamaan  

2) Dalam Sistem pengambilan keputusan di organisasi Perempuan AMAN harus 
berdasarkan prinsip konsultatif, musyawarah mufakat dan demokratis  
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Pasal 7 
 
Nilai-nilai PEREMPUAN AMAN adalah Kemanusiaan, Persaudaraan, Non Diskriminasi, Anti 
Kekerasan, Perdamaian, Loyalitas dan Kesetaraan 
 
 

BAB IV 
SIFAT DAN FUNGSI 

 
Pasal 8 

 
1) PEREMPUAN AMAN bersifat otonom dan nirlaba  
2) PEREMPUAN AMAN berfungsi:  
 

a. Sebagai wadah berhimpunnya Perempuan Adat di seluruh nusantara yang 
memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan 
terhadap perempuan  

b. Memperkuat peran dan posisi perempuan adat dalam segala aspek kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  

c. Membangun dan mengembangkan kader-kader penggerak dan pemimpin 
perempuan adat untuk menjaminkan, membela, melayani, melindungi dan 
memberdayakan hak-hak Perempuan Adat  

d. Menyiapkan kader-kader Perempuan Adat untuk terlibat dalam posisi-posisi 
pengambilan keputusan strategis dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  

e. Menampung, mengkonsolidasikan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 
dan kepentingan Perempuan Adat di organisasi induk, pemerintahan/lembaga 
adat dan pemerintah  

f. Meningkatkan kesadaran kritis atas hak-hak perempuan di bidang sipil, politik, 
hukum, ekonomi dan sosial budaya  

g. Sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kritis 
perempuan adat yang berbasis sumberdaya alam yang menjaminkan 
keberlanjutan antar generasi dan pelestarian alam  
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BAB V 
ATRIBUT 

 
Pasal 9 

 
1) PEREMPUAN AMAN mempunyai atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, 

Slogan dan Mars yang ditetapkan pada Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara 
dan atau Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN  

2) Penjelasan dan tata cara tentang atribut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran 
Rumah Tangga/ART  

 
 

BAB VI 
KEANGGOTAAN 

 
Pasal 10 

 
1) Anggota PEREMPUAN AMAN adalah individu perempuan adat yang tersebar di 

seluruh nusantara yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN 
yang menyetujui Statuta PEREMPUAN AMAN  

2) Yang dimaksud Perempuan Adat dalam ayat (1) adalah perempuan yang memiliki 
peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya berdasarkan asal usul 
leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas 
tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat 
dan lembaga yang mengelola keberlangsungan kehidupan  

3) Yang dimaksud dengan nusantara adalah wilayah penyebaran komunitas adat 
dibawah kedaulatan NKRI  

4) Yang dimaksud dengan Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) 
adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam 
suatu wilayah geografis tertentu, memiliki dan menjalankan sistem nilai dan sosial 
budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan 
mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat  

5) Persyaratan atau kriteria anggota PEREMPUAN AMAN adalah jelas asal usul 
komunitas adatnya sebagai anggota AMAN, telah berumur 17 (tujuh belas tahun) 
keatas dan mempunyai empati terhadap perjuangan hak-hak perempuan adat dan 
masyarakat adat  

6) Keanggotaan PEREMPUAN AMAN disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat (RPP), 
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PEREMPUAN AMAN dan Temu Nasional 
(MUNAS) PEREMPUAN AMAN  

7) Tata cara pencalonan dan verifikasi anggota Perempuan AMAN diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)  
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BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 

 
Pasal 11 

 
Setiap anggota PEREMPUAN AMAN berhak untuk: 
 
1) Mengikuti Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara  
2) Setiap anggota memiliki 1 (satu) suara di dalam pengambilan keputusan  
3) Dapat memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi PEREMPUAN AMAN di 

semua tingkat kepengurusan  
4) Mendapatkan layanan dan dukungan informasi terkait dengan masyarakat adat 

khususnya perempuan adat, penyelenggaraan organisasi dan aktivitasnya  
5) Mendapatkan Kartu Anggota yang terdata dan teregistrasi secara nasional  
6) Dapat membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta PEREMPUAN 

AMAN  
7) Dapat mengusulkan individu dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN untuk 

menjadi calon kader PEREMPUAN AMAN  
 

Pasal 12 
 

Setiap anggota berkewajiban untuk : 
 
1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan AMAN sebagai organisasi induk dan 

PEREMPUAN AMAN sebagai organisasi sayap AMAN untuk pembelaan atas hak-hak 
Perempuan Adat dan Masyarakat Adat  

2) Memegang teguh Statuta PEREMPUAN AMAN, ART, serta peraturan-peraturan 
lainnya yang sah  

3) Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada Temu Nasional 
Perempuan Adat Nusantara, dan rapat-rapat pengurus PEREMPUAN AMAN yang 
sah  

4) Menyebarluaskan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi PEREMPUAN 
AMAN, serta menegakkan hak-hak Perempuan Adat sesuai dengan garis-garis 
perjuangan dan prinsip-prinsip PEREMPUAN AMAN  

5) Aktif melaksanakan program-program PEREMPUAN AMAN  
6) Membayar iuran wajib anggota dalam bentuk barang dan atau uang yang besarnya 

senilai minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per bulan  
7) Mekanisme penarikan, pengaturan dan pemberlakuan iuran akan diatur dalam ART  
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Pasal 13 
 
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, maka setiap 
anggota PEREMPUAN AMAN diwajibkan mendaftarkan nama perempuan adat di 
komunitas yang menjadi calon anggota di komunitas adatnya dengan jumlah sekurang-
kurangnya 1% dari populasi perempuan adat di komunitas adat dengan mempertim-
bangkan proporsi antara generasi tua dan generasi muda 
 
 

BAB VIII 
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN 

 
Pasal 14 

 
Struktur organisasi PEREMPUAN AMAN terdiri dari: 
 
1) Pengurus Pusat disingkat PP adalah Struktur PEREMPUAN AMAN di tingkat 

Nasional yang melingkupi seluruh wilayah persebaran anggota PEREMPUAN AMAN 
di seluruh Nusantara  

2) Pengurus Harian Wilayah disingkat PHW adalah Struktur PEREMPUAN AMAN di 
tingkat wilayah yang melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN yang 
mencakup minimal 3 (tiga) Kabupaten/Kota/Kepulauan dan dibentuk oleh minimal 
50 anggota  

3) Pengurus Harian Daerah disingkat PHD adalah Struktur PEREMPUAN AMAN 
ditingkat Daerah yang melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN yang 
mencakup minimal 3 (tiga) komunitas adat dan dibentuk oleh minimal 30 anggota  

4) Pengurus Harian Komunitas disingkat PHKom adalah basis pengorganisasian 
PEREMPUAN AMAN yang melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN di 
satu komunitas adat dan dibentuk oleh minimal 25 anggota  

 
Pasal 15 

 
1) Pengurus Pusat (PP) PEREMPUAN AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi 

organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif yang terdiri dari Dewan 
Nasional yang disingkat DeNAS dan Ketua Umum yang disingkat Ketum  

2) DeNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) orang perutusan 
anggota dari setiap region (Papua, Kepulauan Maluku, Bali-Nusra, Sulawesi, 
Kalimantan, Jawa dan Sumatera), yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah 
region yang bersangkutan di dalam Temu Nasional  
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3) PP PEREMPUAN AMAN berwenang :  

 
a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan Statuta, ART, 

Keputusan RAKERNAS dan RPP PEREMPUAN AMAN serta Peraturan lainnya 
yang sah  

b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan 
kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan 
tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PP PEREMPUAN AMAN yang sah  

c. Mengesahkan komposisi dan personalia (Ketua, Sekretaris, Bendahara) PHW, 
PHD dan PHKom berdasarkan hasil Temu Anggota  

 
 
4) PP PEREMPUAN AMAN berkewajiban:  
 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Satuta, ART, 
Keputusan RAKERNAS PEREMPUAN AMAN dan RPP PEREMPUAN AMAN serta 
peraturan lainnya yang sah  

b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota PEREMPUAN 
AMAN di dalam Temu Nasional  

 
Pasal 16 

 
1) Tugas DeNAS:  
 

a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Ketua Umum setiap 6 (enam) 
bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang 
diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-
rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Umum PEREMPUAN AMAN dan 
anggota di wilayah yang diwakilinya dalam upaya memperbaiki 
penyelenggaraan organisasi  

 
b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor 

professional untuk melakukannya atas biaya organisasi  
 
2) Fungsi DeNAS terdiri dari :  
 

a. Fungsi Pengawasan  
b. Fungsi Anggaran; dan  
c. Fungsi Legislasi/kebijakan  

 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DeNAS diatur di dalam ART  
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4) Anggota DeNAS yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau 
terbukti melanggar Statuta dan ART dilakukan penggantian antar waktu  

5) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur di 
dalam ART  

6) DeNAS terdiri dari 7 orang, yang mencerminkan keterwakilan 7 (tujuh) region, yaitu: 
Papua, Kepulauan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, 
dan Sumatera  

7) Pimpinan DeNAS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang 
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DeNAS  

8) Syarat-syarat menjadi anggota DeNAS adalah:  
 

a. Berasal dari komunitas masyarakat adat anggota AMAN dan telah menjadi 
anggota PEREMPUAN AMAN  

b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di 
komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di 
wilayahnya, sekurang- kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir  

c. Diusulkan oleh anggota dalam region yang bersangkutan  
d. Tidak Menjabat sebagai Pelaksana Harian di organisasi atau lembaga non 

pemerintah  
e. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian di organisasi induk (AMAN) 

dan sayap organisasi serta badan otonom.  
f. Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DeNAS di setiap region 

berdasarkan musyawarah anggota di region yang bersangkutan  
 

Pasal 17 
 
1) Ketua Umum PEREMPUAN AMAN bertugas dan bertanggung-jawab untuk:  
 

a. Memimpin dan mengangkat wakil, staff, konsultan dan relawan yang bekerja di 
Sekretariat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN setelah berkonsultasi dengan 
DeNAS  

b. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan PHW, PHD, PHKom yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan inisiatif anggota  

c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh 
Temu Nasional, RAKERNAS dan RPP  

d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan 
PEREMPUAN AMAN kepada anggota-anggota  

e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi  
f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama 

dengan pihak lain  
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g. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis 
kepada DeNAS setiap 6 (enam) bulan  

h. Menyelenggarakan Temu Nasional, RAKERNAS dan RPP  
i. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Temu Nasional yang tata cara 

pencalonannya diatur melalui musyawarah anggota  
j. Tata cara pemilihan Ketua Umum diatur melalui keputusan Temu Nasional  

 
2) Ketua Umum PEREMPUAN AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, 

mengundurkan diri akan dilakukan pengangkatan pejabat Ketua Umum oleh DeNAS 
bersama dengan Sekjen AMAN sebagai organisasi induk dalam Rapat Pengurus 
Pusat PEREMPUAN AMAN yang secara khusus diselenggarakan untuk menetapkan 
dan mengangkat Ketua Umum PEREMPUAN AMAN sampai terlaksananya Temu 
Nasional  

3) Dalam hal Ketua Umum melakukan pelanggaran atas Statuta/ART PEREMPUAN 
AMAN maka DeNAS bersama dengan Sekjen AMAN akan membentuk tim pencari 
fakta dan jika terbukti maka akan diambil tindakan secara organisasi  

4) Mekanisme dan tata cara pembentukan tim pencari fakta sebagaimana disebutkan 
di dalam pasal 19 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ART  

5) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum PEREMPUAN AMAN adalah: 
 

a. Perempuan  
b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di Daerah, 

Wilayah dan Nasional, sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara 
terus-menerus  

c. Telah menunjukkan kepeduliannya dan bekerja bersama-sama Perempuan Adat  
d. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan Temu Nasional  
e. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara 

mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun  
f. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri, tidak termasuk dalam 

kepengurusan partai politik, dan memiliki jabatan sebagai pengurus di 
organisasi  

 
Pasal 18 

 
1) Pengurus Harian Wilayah PEREMPUAN AMAN merupakan pelaksana Pengurus 

organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri dari : Ketua, 
Sekretaris dan Bendahara  

2) PHW PEREMPUAN AMAN berwenang :  
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a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Statuta, 
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS,RPP, Temu 
Wilayah, RAKERWIL serta peraturan-peraturan lainnya  

b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat 
terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang 
pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan Ketua 
PHW  

c. Menggajukan komposisi dan personalia Pengurus Harian Wilayah untuk 
selanjutnya di sahkan oleh Ketua Umum PEREMPUAN AMAN  

 
3) PHW PEREMPUAN AMAN berkewajiban:  
 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan statuta Anggaran 
Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, Rapat Anggota 
Wilayah, RAKERWIL serta peraturan-peraturan lainnya  

b. Melakukan kordinasi terhadap pelayanan dan dukungan secara langsung dan 
tidak langsung kepada PHD dan anggota PEREMPUAN AMAN di wilayahnya  

c. Melakukan pendidikan kader penggerak untuk anggota di tingkat wilayah  
d. Memberikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan 

laporan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Wilayah  
e. Menyelenggarakan Rapat Anggota Wilayah,  

 
Pasal 19 

 
1) Ketua Pelaksana Harian Wilayah (KPHW) bertugas dan bertanggung-jawab untuk:  
 

a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di 
Sekretariat Wilayah  

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang putuskan oleh 
Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat Anggota Wilayah  

c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan 
kepada anggota-anggota PEREMPUAN AMAN di wilayahnya  

d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama 
dengan pihak lain  

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis 
kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan  

 
2) Ketua PHW bersama dengan sekretaris dan Bendara dipilih oleh anggota dalam 

Rapat Anggota Wilayah dan ditetapkan melalui SK Penetapan oleh Ketua Umum  
3) Ketua, Sekretaris dan bendahara PHW yang berhenti karena meninggal dunia, 

mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta dan ART dilakukan 
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pengangkatan penjabat Ketua PHW, Sekretaris, Bendahara oleh Ketua Umum 
sampai berakhirnya periode kepengurusan itu  

 
4) Syarat-syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah:  
 

a. Anggota PEREMPUAN AMAN  
b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah 

atau wilayahnya, sekurang-sekurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus-
menerus  

c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional dan Rapat 
Anggota Wilayah  

d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara 
mandiri sekurang-kurang selama 1 (satu) tahun  

e. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik 
dan organisasi  

 
Pasal 20 

 
1) Pengurus Harian Daerah PEREMPUAN AMAN selanjutnya disingkat PHD adalah 

Pelaksana Pengurus organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif di tingkat 
Daerah yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara  

 
2) Pengurus Harian Daerah PEREMPUAN AMAN berwenang :  
 

a. Menentukan kebijakan di Tingkat Daerah sesuai dengan Statuta, Anggaran 
Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat Anggota 
Daerah serta Peraturan lainnya  

b. penggerak PEREMPUAN AMAN dari komunitas Masyarakat Adat anggota 
AMAN di daerahnya untuk mendapatkan pengesahan dan nomor registrasi 
kader dari Pengurus Pusat  

 
3) Pengurus Harian Daerah berkewajiban:  
 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Statuta, 
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat 
Anggota Daerah dan Peraturan lainnya  

b. Melakukan Kaderisasi anggota di tingkat daerah  
c. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung kepada anggota dan 

komunitas adat anggota AMAN di daerahnya  
d.  Menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan 

laporan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Daerah  
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Pasal 21 
 
1) Ketua PHD bertugas dan bertanggung-jawab untuk:  
 

a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di 
Sekretariat pengurus harian daerah  

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh 
Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat Anggota Daerah, serta peraturan 
lainnya  

c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan 
PHD kepada anggota-anggota dan komunitas adat didaerahnya  

d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama 
dengan pihak lain  

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis 
kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan  

f. Menyelenggarakan Rapat Anggota Daerah yang disingkat RAD  
 
2) Ketua PHD bersama dengan sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota dalam 

Rapat Anggota Daerah dan ditetapkan melalui SK Penetapan oleh Ketua Umum  
3) Ketua PHD, Sekretaris dan Bendahara yang berhenti karena meninggal dunia, 

mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan 
penjabat sementara oleh Ketua Umum sampai berakhirnya periode kepengurusan 
itu  

4) Syarat-syarat menjadi Ketua PHD adalah:  
 

a. Anggota PEREMPUAN AMAN  
b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di 

komunitas, daerah atau wilayahnya, sekurang-sekurangnya selama 1 (satu) 
tahun secara terus-menerus  

c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional dan Daerah  
d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-

kurang dalam 1 (satu) tahun  
e. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik 

dan organisasi  
 

Pasal 22 
 
1) Pengurus Harian Komunitas PEREMPUAN AMAN selanjutnya disingkat PHKom 

adalah Pelaksana Pengurus organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif di 
tingkat komunitas yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara  

2) Pengurus Harian Komunitas PEREMPUAN AMAN berwenang :  
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a. Menentukan kebijakan di Tingkat komunitas sesuai dengan Statuta, Anggaran 
Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat Anggota 
Komunitas serta Peraturan lainnya  

b. Mendaftarkan, memverifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap kader-
kader penggerak PEREMPUAN AMAN dari komunitas Masyarakat Adat 
anggota AMAN di komunitasnya untuk mendapatkan pengesahan dan nomor 
registrasi kader dari Pengurus Pusat  

 
3) Pengurus Harian Komunitas berkewajiban :  
 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Statuta, 
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP Rapat 
Anggota Komunitas serta Peraturan lainnya  

b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung kepada anggota dan 
komunitas adat anggota AMAN di komunitasnya  

c. Menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan 
laporan pertanggungjawaban di dalam Rapat Anggota Komunitas  

 
Pasal 23 

 
1) Ketua PHKom bertugas dan bertanggung-jawab untuk:  
 

a. Memimpin sekretaris, bendahara dan dapat bekerjasama dengan konsultan 
dan relawan yang bekerja di Sekretariat pengurus harian komunita  

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh 
Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Rapat Anggota Komunitas serta peraturan 
lainnya  

c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan 
PHKom kepada anggota-anggota dan komunitas adatnya  

d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama 
dengan pihak lain di tingkat komunitas  

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis 
kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan  

f. Menyelenggarakan Rapat Anggota Komunitas dan Rapat Pengurus Komunitas  
 
2) Ketua PHKom bersama dengan sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota 

dalam Rapat Anggota Komunitas dan ditetapkan melalui SK Penetapan oleh Ketua 
Umum  

3) Ketua, Sekretris dan bendahara PHKom yang berhenti karena meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan 
penjabat sementara oleh Ketua Umum sampai berakhirnya periode kepengurusan 
itu  
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4) Syarat-syarat menjadi Ketua PHKom adalah:  
 

a. Anggota PEREMPUAN AMAN  
b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat di komunitas, 

sekurang-sekurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus  
c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional  
d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program  
e. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik 

dan organisasi  
 

 
BAB IX 

PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT 
 

Pasal 24 
 
1) Temu dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi 

PEREMPUAN AMAN terdiri dari:  
 

a. Temu Nasional  
b. Temu Nasional Luar Biasa  
c. Rapat Anggota Wilayah  
d. Rapat Anggota Daerah  
e. Rapat Anggota Komunitas  
f. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS  
g. Rapat Pengurus Pusat , disingkat RPP  

 
2) Temu Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PEREMPUAN 

AMAN, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN sekali dalam 5 
(lima) tahun dan berwenang:  

 
a. Menetapkan dan/atau mengubah Statuta  
b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja PEREMPUAN 

AMAN  
 

c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN  
d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan Nasional PEREMPU-

AN AMAN  
e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PEREMPUAN AMAN  
f. Mengesahkan Anggota PEREMPUAN AMAN  
g. Membuat dan menetapkan Resolusi PEREMPUAN AMAN  
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h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan Temu 
Nasional berikutnya  

 
3) Temu Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan Temu 

Nasional dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang 
mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi 
PEREMPUAN AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi 

4) Anggota PEREMPUAN AMAN yang berhalangan hadir dalam Temu Nasional dan 
Temu Nasional Luar Biasa dapat memberikan kuasa secara tertulis atas hak 
suaranya kepada peserta lainnya yang hadir yang disebut sebagai suara Proksi  

5) Ketentuan terkait proksi akan diatur lebih lanjut dalam ART  
6) Temu Nasional dan Temu Nasional Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri lebih 

dari 1⁄2 (setengah) jumlah anggota  
7) Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencapai ½ + 1 dari jumlah anggota maka 

Temu Nasional dan Temu Nasional Luar Biasa dapat terlaksana berdasarkan 
musyawarah mufakat dari peserta hadir  

 
Pasal 25 

 
Rapat Anggota Wilayah, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah sedikitnya sekali 
dalam 5 (lima) tahun dan berwenang: 
 
a. Menilai Pertanggungjawaban PHW  
b. Menyusun Program Kerja Wilayah yang mengacu pada Program Temu 

Nasional,Rakernas dan RPP.  
c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHW  
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya  
e. Peserta Rapat Anggota Wilayah adalah anggota PEREMPUAN AMAN Minimal 50 

anggota, anggota yang berhalangan hadir dalam Rapat Anggota Wilayah dapat 
memberikan kuasa atas hak suaranya kepada peserta lainnya yang hadir secara 
tertulis  

f. Rapat Anggota Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah 
anggota di wilayah-wilayah yang bersangkutan dan dapat terlaksana berdasarkan 
musyawarah mufakat dari anggota yang hadir  

 
 

Pasal 26 
 
Rapat Anggota Daerah, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Daerah sedikitnya sekali 
dalam 5 (lima) tahun dan berwenang : 
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a. Menyusun Program Kerja Daerah yang mengacu pada hasil Temu Nasional, 
Rakernas dan RPP  

b. Menilai Pertanggungjawaban ketua, sekretaris dan bendahara sebagai Pengurus 
Harian Daerah  

c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Harian Daerah  
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya  
e. Peserta Rapat Anggota Daerah adalah anggota PEREMPUAN AMAN di daerah 

tersebut  
f. Rapat Anggota Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah 

anggota PEREMPUAN AMAN di daerah yang bersangkutan dan dapat terlaksana 
berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota yang hadir  

 
Pasal 27 

 
1) Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN, disingkat RAKERNAS  
2) RAKERNAS adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah Temu 

Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 masa periode 
kepengurusan pusat  

3) RAKERNAS diselenggarakan oleh Ketua Umum  
4) Peserta RAKERNAS adalah anggota DeNAS, Ketua Umum, salah satu utusan dari 

Pengurus Harian Wilayah dan Pengurus Harian Daerah, Pengurus Harian Komunitas  
5) RAKERNAS dilaksanakan antara lain untuk:  
 

a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga  
b. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja 

operasional organisasi  
c. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan PEREMPUAN AMAN  
d. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Ketua 

Umum, utusan PHW,PHD dan PHKom  
e. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan 

organisasi  
f. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya  

 
Pasal 28 

 
1) Rapat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN, disingkat RPP  
2) RPP diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali  
3) Peserta RPP adalah DeNAS dan Ketua Umum beserta jajarannya  
4) RPP diselenggarakan untuk:  
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a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan 
program-program kerja PEREMPUAN AMAN serta melakukan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan  

b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh 
perangkat organisasi PEREMPUAN AMAN untuk memperbaiki kenerja masing-
masing  

c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Besar untuk disampaikan 
kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota 
PEREMPUAN AMAN  

d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap PEREMPUAN AMAN  
e. Mengesahkan anggota PEREMPUAN AMAN yang baru dan memberhentikan 

anggota PEREMPUAN AMAN yang lama  
 
 

BAB X 
PERIODE KEPENGURUSAN 

 
Pasal 29 

 
1) Kepengurusan PEREMPUAN AMAN yaitu selama 5 (Lima) tahun  
2) DeNas, Ketua Umum, PHW, PHD, KPHKom PEREMPUAN AMAN dapat menjabat 

maksimal 2 (dua) periode kepengurusan  
 
 

BAB XI 
SYARAT SAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 
Pasal 30 

 
1) Pengambilan keputusan dalam Pertemuan dan Rapat-Rapat pada dasarnya 

dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan jika musyawarah mufakat tidak 
memungkinkan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak  

2) Suara terbanyak yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah ½ + 1, terdiri dari peserta 
yang hadir ditambah dengan peserta yang memberikan suara proksi  
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BAB XII 
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN 

 
Pasal 31 

 
Pendapatan organisasi ini bersumber dari: 
 
1) Iuran wajib anggota dalam bentuk barang dan atau uang yang besarnya diatur di 

Statuta dan ART  
2) Sumbangan sukarela anggota  
3) Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat  
4) Hasil usaha yang sah  
5) Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan Statuta 

PEREMPUAN AMAN dan Anggaran Dasar AMAN  
 

Pasal 32 
 
1) Kekayaan yang diperoleh organisasi dalam bentuk apapun menjadi milik organisasi  
2) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat 

berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak  
 
 

BAB XIII 
SANKSI 

 
Pasal 33 

 
1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta PEREMPUAN AMAN yang dilakukan oleh 

Anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN akan dikenai sanksi organisasi  
2) Bentuk-bentuk sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut di dalam 

ART  
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BAB XIV 
PENUTUP 

 
Pasal 34 

 
Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta PEREMPUAN AMAN akan diatur di dalam ART 
dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang mengikat 
 
 

Ditetapkan di  : Bumi Gumati, Bogor 
Pada tanggal  : 28 September 2015 
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LAMPIRAN III 
 

PROGRAM KERJA 
PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (PEREMPUAN AMAN) 
 PERIODE: TAHUN 2015-2020 

 
 
 
ISU STRATEGIS: 
 
1. Penguatan perempuan adat untuk menjadi dirinya sendiri yang memiliki kesadaran 

kritis akan kedaulatan atas dirinya dan kehidupannya.  
 
2. Terintegrasinya hak-hak perempuan adat dalam UU Pengakuan dan Perlindungan 

Hak-hak Masyarakat Adat, UU Kesetaraan dan Keadilan Gender, UU Kebudayaan, 
UU Pangan, UU Penangan Konflik Sosial, Peraturan Perundang-undangan lainnya, 
kebijakan dan program-program pembangunan di Indonesia, serta di dalam aturan-
aturan di tingkat komunitas.  

 
3. Memperkuat peran dan posisi perempuan adat dalam pengambilan keputusan 

terkait penguasaan dan pengelolaan wilayah adat dan sumber-sumber kehidupan di 
dalamnya yang berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan adat.  

 
4. Memperkuat sistem pewarisan pengetahuan dan ketrampilan perempuan adat 

antar generasi.  
 
5. Membangun dan memperkuat mekanisme untuk memastikan kesetaraan dan 

keadilan gender dalam berbagai pola relasi dan pengambilan keputusan di tingkat 
keluarga, komunitas, organisasi, dan negara.  

 
6. Penguatan kader dan kepemimpinan perempuan adat yang mandiri, kritis, serta 

sadar akan hak-hak perempuan adat dan masyarakat adat.  
 
7. Membangun pemahaman tentang kesadaran tentang kekerasan terhadap 

perempuan adat serta membangun mekanisme pemulihan.  
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TUJUAN STRATEGIS: 
 
1. Meningkatkan kesadaran kritis perempuan adat atas hak asasi sebagai manusia, 

perempuan, perempuan adat, dan masyarakat adat, dan sebagai warga negara.  
 

2. Meningkatkan kapasitas perempuan adat dalam rangka mendorong kepemimpinan 
dan peran perempuan adat di keluarga, organisasi, komunitas, dan negara.  

 
3. Mengembangkan dan menguatkan organisasi perempuan adat di tingkat 

komunitas, daerah, wilayah, dan nasional.  
 
4. Melakukan advokasi kebijakan terkait hak-hak perempuan adat.  
 
5. Memperkuat pengetahuan dan keterampilan perempuan adat dalam pengelolaan 

sumber-sumber kehidupan dengan perspektif keadilan gender. 
 
6. Memfasilitasi penguatan ekonomi perempuan adat.  
 
7. Perlindungan perempuan adat di wilayah konflik dan perempuan adat pembela 

HAM. 
 
8. Membangun dan memperkuat jaringan untuk mendukung gerakan perempuan 

adat. 
 
 
PROGRAM KERJA: 
 
1. Menyelenggarakan pendidikan kritis dan peningkatan kapasitas perempuan adat, 

melalui :  
 

1.1 Pendidikan kritis tentang non diskriminasi, kekerasan, kesetaraan dan keadilan 
gender.  

 
1.2 Pendidikan kritis dan penanganan pelanggaran hak perempuan adat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan hak asasi 
perempuan.  

 
1.3 Pendidikan politik, kepemimpinan dan pengorganisasian perempuan adat.  
 
1.4 Pendidikan lingkungan, kesehatan dan kesehatan reproduksi bagi perempuan 

adat.  
 
1.5 Pendidikan kebudayaan, hukum “adat” dan bantuan hukum/paralegal terhadap 

perempuan adat.  
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1.6 Pengembangan program beasiswa bagi perempuan adat.  
 
1.7 Pendidikan dan pelatihan pendokumentasian bahasa dan budaya bagi 

perempuan adat.  
 
Catatan:  
- Pendidikan melek aksara dan angka dilakukan di Komunitas  
- Program peningkatan kesehatan ibu dan anak dilakukan ditingkat komunitas.  
 
2. Melakukan penguatan ekonomi perempuan adat, melalui:  
 

2.1 Peningkatan kapasitas managemen usaha perempuan adat.  
 
2.2 Pelatihan keterampilan pengembangan, mutu produk dan pemasaran.  
 
2.3 Membangun akses jaringan, permodalan dan pengembangan lembaga 

pendanaan usaha perempuan adat.  
 
2.4 Pengembangan teknologi yang ramah terhadap perempuan adat dan 

lingkungan.  
 
3. Memfasilitasi peningkatan keterlibatan perempuan adat dalam proses pemetaan 

wilayah adat, proses mewujudkan pengakuan atas wilayah adat, serta pengambilan 
keputusan terkait pengakuan dan perlindungan serta pemulihan hak-hak 
perempuan adat di tingkat komunitas, lokal, regional, maupun nasional  

 
3.1 Mengembangkan pendekatan dan metodologi pendidikan serta penyediaan 

kurikulum pendidikan kritis untuk memastikan pewarisan nilai dan sistem adat 
kepada generasi muda.  

  
3.2 Memfasilitasi keterlibatan perempuan adat dalam proses pemetaan dan 

registrasi wilayah adat serta proses mewujudkan pengakuan atas wilayah adat.  
 
3.3 Memastikan pengetahuan dan pengalaman perempuan adat termuat dalam 

informasi data sosial peta wilayah adat termasuk pemetaan kekerasan 
terhadap perempuan adat berbasis budaya.  

 
3.4 .Memfasilitasi perempuan adat masuk dalam parlemen (Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan Pusat).  
 
3.5 Menjamin keterwakilan perempuan adat dalam struktur lembaga adat dan 

pemerintahan desa, di komunitas-komunitas anggota AMAN.  
 
3.6 Mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan 

Sumberdaya Alam dan Kebudayaan yang berpihak kepada Perempuan Adat.  
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3.7 Membangun mekanisme penanganan dan pemulihan berbasis komunitas bagi 

perempuan adat korban kekerasan.  
 
4. Mengelola Informasi Kritis, Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan  
 

4.1 Pendokumentasian dan publikasi informasi kritis tentang perempuan adat 
dalam bentuk cetak, audio-visual.  

 
4.2 Riset, publikasi dan pembuatan buku tentang berbagai bentuk ketidakadilan 

gender yang dialami perempuan adat, termasuk kekerasan, pelanggaran HAM 
perempuan adat dan pembuatan buku catatan pembelajaran dari 
pengorganisasian perempuan adat.  

 
4.3 Pendokumentasian bahasa dan kebudayaan antara lain benih, obat-obatan, 

tenun dan kerajinan lainnya.  
 
4.4 Membangun jaringan/networking dengan lembaga penelitian, akademisi dan 

media.  
 
5. Kelembagaan  
 

5.1 Memperkuat sistem pengambilan keputusan di PEREMPUAN AMAN 
(terjadinya rapat-rapat di Perempuan AMAN).  

 
5.2 Memfasilitasi terbentuknya struktur organisasi PEREMPUAN AMAN di 

Komunitas Adat, Daerah dan Wilayah.  
 
5.3 Melakukan pendidikan bagi kader-kader penggerak perempuan adat di 

Komunitas-Komunitas Adat anggota AMAN.  
 
5.4 Pengembangan kapasitas berorganisasi PEREMPUAN AMAN.  
 
5.5 Memfasilitasi penggalangan dana untuk penguatan PEREMPUAN AMAN.  
 
5.6 Memastikan pengembangan, penguatan dan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan kebijakan khusus sementara dalam organisasi induk (AMAN), 
organisasi sayap, dan badan otonom.  

 
5.7 Pembuatan data dan kartu anggota PEREMPUAN AMAN.  
  
5.8 Membangun jaringan strategis dan kerjasama PEREMPUAN AMAN di regional, 

nasional dan internasional.  
 
5.9 Status legalitas PEREMPUAN AMAN  
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5.10 Pembuatan laporan tentang kondisi pemenuhan HAM perempuan adat ke 

mekanisme HAM di nasional dan internasional. 
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LAMPIRAN IV 

 
RESOLUSI DAN REKOMENDASI 

TEMU NASIONAL II PEREMPUAN AMAN 
 

Bumi Gumati, Bogor, Jawa Barat, 27-29 September 2015 
 
 

“Konsolidasi dan Penguatan Perempuan Adat untuk Mewujudkan Pembangunan yang 
Setara dan Berkeadilan” 

 
Pada tanggal 27-29 September 2015, Perempuan Adat dari berbagai wilayah di Nusantara 
berkumpul di Bumi Gumati, Jawa Barat, untuk melaksanakan Temu Nasional ke II, 
PEREMPUAN AMAN. Temu Nasional ini dihadiri oleh anggota, Dewan Nasional, 
Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah PEREMPUAN AMAN, serta berbagai 
pendukung gerakan perempuan adat nusantara. 
 
Kami, Perempuan Adat Nusantara terdiri dari berbagai suku bangsa dan keragaman adat 
dan budaya. Kami mendiami wilayah-wilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan 
pulau-pulau kecil di nusantara. Kami berkumpul dalam Temu Nasional ke II PEREMPUAN 
AMAN, untuk kembali mengkonsolidasikan diri, mendorong pengakuan, perlindungan 
dan pemenuhan hak-hak kami sebagai Perempuan Adat. 
 
Kami adalah pilar-pilar komunitas, penjaga nilai-nilai luhur dan identitas budaya yang 
terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing. Sebagai perempuan adat, kami 
memiliki peran utama dalam konservasi berbasis masyarakat adat dan pemanfatan 
berkelanjutan dari keaneka ragaman hayati. Kami memiliki hubungan yang erat dengan 
alam, memelihara pengetahuan dan kearifan untuk mengelola tanah dan sumber daya, 
menguasai pengetahuan tentang benih dan pangan, obat-obatan tradisional, 
pengetahuan budaya, bahasa, seni tari, lagu dan musik, serta pengetahuan tentang 
motif-motif dan simbol-simbol, ketrampilan tradisional serta ritual-ritual dan 
mewariskannya kepada generasi penerus Masyarakat Adat Nusantara. 
 
Kami menegaskan, bahwa secara internasional, hak-hak Perempuan Adat diakui dan 
dilindungi secara khusus dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. 
Demikian pula, hak-hak perempuan diakui dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan disingkat CEDAW (Convention on Elimination of Discrimination 
Against Women) dan secara nasional diakui dan dilindungi dalam UU No. 7 tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita. 
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Kami menyadari, bahwa perempuan adat di Indonesia memiliki sejumlah masalah 
bersama, yakni diabaikannya hak-hak dasar kami seperti hak sipil, politik, sosial, budaya 
dan ekonomi. Secara umum kami tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan-
keputusan penting yang mempengaruhi keberlangsungan masa depan keluarga, 
komunitas, maupun negara. Tertutupnya akses dalam pengambilan keputusan ini 
berdampak pada minimnya keberpihakan terhadap kepentingan kami sebagai 
perempuan adat. 
 
Kami bersaksi, bahwa perampasan wilayah adat dan pembukaan hutan alam secara 
besar-besaran untuk perkebunan skala besar, Hutan Tanaman Industri, pertambangan, 
dan taman nasional telah berdampak pada hilangnya sumber-sumber kehidupan kami. 
 
Kegiatan-kegiatan industri telah menyebabkan terjadinya pemanasan global dengan 
berbagai dampak, krisis pangan, krisis air bersih, hilangnya budaya dan meningkatnya 
kemiskinan yang memaksa kami harus bergelut untuk memenuhi kebutuhan 
penghidupan kami. Hilangnya hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil telah pula 
menyebabkan kami kehilangan sumber pengetahuan asli mengenai pangan dan obat-
obatan alami sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap pasar dan pengobatan 
modern. Tambang dan pabrik-pabrik industri yang beroperasi di wilayah adat kami, 
menyisakan limbah yang menyebabkan banyak persoalan, terutama bagi kami yang 
paling rentan terpapar limbah tersebut. 
 
Kami perempuan adat telah secara serius mendapat dampak dari penjajahan, konflik 
sumber daya, pemukiman kembali dan pemindahan secara paksa dari komunitas-
komunitas kami, dan hukum yang diskriminatif. Dalam kawasan dimana konflik terjadi, 
kami sebagai perempuan adat seringkali menjadi korban pertama dari intimidasi, 
kekerasan dan perusakan keanekaragaman hayati serta sumberdaya alam. 
 
Kami juga mengalami rendahnya akses terhadap keadilan, baik di dalam komunitas, 
organisasi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai undang-undang dan 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, masih sangat minim dari perspektif gender, 
belum dapat memenuhi rasa keadilan dan keberpihakan pada perempuan adat. 
Pengabaian terhadap hak-hak kami sebagai warga negara menyebabkan perkawinan 
adat kami tidak diakui, tertutupnya akses terhadap akta kelahiran, penyangkalan hak 
waris, diskriminasi dalam pendidikan dan pelecehan terhadap agama leluhur yang kami 
anut. Kami kerap menjadi korban kekerasan, baik domestik maupun di publik yang 
melecehkan martabat kami. Kami rentan terhadap praktek perdagangan manusia, 
prostitusi, penularan HIV/AIDS serta buruh upah murah. 
 
Oleh sebab itu, kami, Perempuan Adat Nusantara bertekad untuk berkumpul dan 
bersatu, untuk memperjuangkan hak-hak kolektif perempuan adat, cita-cita mulia untuk 
terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya 
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alam, mendorong kemandirian, bangkit dari ketertinggalan dan ketidakadilan, serta 
menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan komunitas. 
 
Kami menentang segala bentuk diskriminasi, kekerasan, intimidasi, pelecehan atas hak-
hak kami dan penyangkalan atas segala pengetahuan dan kearifan kami. Perempuan adat 
harus dilindungi secara konstitusi, dari pengaruh yang merusak dari kekuatan– kekuatan 
perdagangan dan kapitalis global yang menjajah sistem ekonomi, politik, sosial dan 
budaya masyarakat adat. Perempuan adat harus bebas dari diskriminasi dan kekerasan 
berbasis gender yang terjadi di domestik, komunitas maupun oleh negara. Pengakuan 
dan perlindungan atas hak sipil dan politik, ekonomi sosial budaya perempuan adat harus 
diadopsi dalam undang-undang yang relevan. Kami mendesak adanya perlindungan dan 
pemulihan khusus bagi perempuan adat pembela Hak Asasi Manusia. 
 
Kami mendesak pemerintah, untuk segera mengesahkan Undang-Undang tentang 
Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (UU PPHMA) dan memastikan 
hak-hak perempuan adat diakomodir didalamnya. Kami mendesak dilakukannya 
sosialisasi khusus kepada perempuan adat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
35/2012 tentang Hutan Adat, sehingga kami dapat mengoptimalkan peran kami dalam 
mengelola dan menjaga hutan dan wilayah adat serta sumber-sumber pengetahuan di 
dalamnya. Kami juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi kepada 
pemerintah daerah dan segera mendorong implementasi dari Putusan MK 35/2012 
tersebut oleh institusi terkait. 
 
Kami mendesak pemerintah agar melakukan tindakan khusus-sementara (affirmative 
action) untuk melindungi perempuan adat dari bahaya perdagangan manusia, melindungi 
perempuan dan anak dari bahaya konflik sumber daya alam, meningkatkan kesehatan 
reproduksi, dan mengadopsi sistem pendidikan adat agar perempuan adat dapat 
menurunkan pengetahuan adatnya kepada generasi penerus. 
 
Kami mendesak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Organisasi Induk 
dari PEREMPUAN AMAN, untuk memastikan adanya keseimbangan gender dalam 
struktur AMAN di semua tingkatan, serta membuat program-program untuk 
memperkuat kapasitas perempuan-perempuan adat tentang HAM perempuan dan 
keadilan gender, serta memfasilitasi perluasan jaringan perempuan adat di tingkat 
regional dan internasional. 
 
Secara khusus, terkait bencana asap yang melanda berbagai region di Indonesia, kami 
menegaskan, bahwa tuduhan terhadap pengelolaan wilayah adat dan sistem 
perladangan masyarakat adat sebagai penyebab terjadinya bencana asap, merupakan 
tuduhan yang tidak benar, tidak mendasar dan melecehkan pengetahuan tradisional kami 
yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Kami mendesak pemerintah untuk 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

 

Resolusi dan Rekomendasi | 93 

 
 

melakukan investigasi khusus, membuka fakta dan menghukum pelaku sesungguhnya 
penyebab bencana ini. 
 
Kami mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan dan perijinan seperti HGU, 
Pertambangan dan Perkebunan Skala Besar, HTI dan lainnya, yang merampas tanah-
tanah adat. 
 
Kami, Perempuan Adat Nusantara, bersedia bekerja sama dengan semua pihak yang 
bertujuan untuk memastikan pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak 
perempuan adat di seluruh nusantara. 
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LAMPIRAN V 
 

PEREMPUAN ADAT DAN PEMISKINAN TERSTRUKTUR: 
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 

(Dr. Indraswari – Komisioner Komnas Perempuan) 
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LAMPIRAN VI 
 

SUARA PEREMPUAN ADAT: 
“Kekerasan Berbasis Budaya dan Agama. Di mana Peran Negara?” 

(Saur Tumiur Situmorang – Komisioner Komnas Perempuan) 
 
 

 
 
 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 111 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 112 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 113 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 114 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 115 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 116 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 117 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 118 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 119 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 120 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 121 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 122 

 

 
 

 
 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Suara Perempuan Adat | 123 

 

 
 

 



Prosiding Temu Nasional (TemuNas) II 

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) 

Bumi Gumati, Bogor, 27 – 29 September 2015 

 

 

Perempuan Adat dan Kebijakan Negara | 124 
 

LAMPIRAN VII 
 

PEREMPUAN ADAT DAN KEBIJAKAN NEGARA 
 (Rukka Sombolinggi – Deputi II Sekjen AMAN Urusan Advokasi, Hukum, dan Politik) 
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