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Pendahuluan 
Tulisan ini merupakan sumbangan penulis dan juga PESADA (Perkumpulan Sada 

Ahmo) kepada KSPPM, yang dimohonkan untuk dipublikasikan dalam buku ulang 

tahunnya, yang selama 25 tahun telah mendampingi petani dan rakyat di beberapa lokasi 

di Sumatera Utara. 

Mengingat judul yang begitu luas, tulisan ini akan lebih difokuskan pada 

pandangan penulis terhadap sejarah LSM/Ornop perempuan yang memang bergerak 

untuk penguatan perempuan. Tulisan ini sangat diwarnai oleh pengalaman subyektif 

penulis sebagai aktivis perempuan (feminis), beragama Kristen, suku Batak; yang 

bergerak mulai dari aras lokal ke nasional, bahkan sedikit di tingkat internasional. Tulisan 

ini mempunyai banyak keterbatasan, baik karena ketersediaan referensi dan narasumber, 

maupun keterbatasan waktu.  

Untuk itu, sebagian perempuan dan laki-laki rekan penulis yang terlibat langsung 

maupun tidak langsung dalam gerakan perempuan di Sumatera Utara, telah memberi 

masukan dalam sebuah brainstorming di awal Agustus 2007
2
, maupun wawancara 

singkat jarak jauh. Sumbangan pikiran mereka sangat dihargai dan sebagian besar 

menjadi inti dari tulisan ini, sementara seluruh sumbangan pikiran akan diupayakan 

menjadi sebuah dokumen sejarah gerakan perempuan Sumatera Utara dari kacamata 

aktivis atau penggiat LSM perempuan, sebagaimana diharapkan oleh rekan-rekan aktivis 

di Sumatera Utara. 

Penyajian disampaikan secara kronologis, dengan secara khusus menyinggung 

feminisme pada perempuan Batak Kristen sebagai awal gerakan, sampai kepada gerakan 

tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 2007. Kemudian, akan disampaikan pikiran 

reflektif dan abstraktif untuk menjadi bahan pemikiran bersama dalam meneruskan 

seluruh upaya keadilan dan kesetaraan gender. Konteks politik pada zaman Orde baru 

dan reformasi tidak terlalu dikupas lagi, mengingat sudah cukup banyak tulisan lain 

mengenai hal ini. 

Tulisan ini juga diharapkan sebagai salah satu sumber untuk menggali lebih 

banyak, lebih luas, dan lebih dalam upaya-upaya gerakan perempuan di Sumatera Utara 

beserta sejarahnya.  

 

Apa itu Gerakan Perempuan?  
 Dasar sebuah gerakan adalah kesadaran adanya ketidakadilan yang dialami 

sekelompok orang dan bertujuan pada terwujudnya keadilan sebagaimana didefinisikan 

kelompok tersebut. Mereka sadar, mereka berjuang, biasanya dengan sangat militan, 

hingga mereka sampai ke tujuannya.  
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Dalam tulisan ini, gerakan perempuan diartikan sebagai tindakan-tindakan 

sekelompok perempuan atau institusi yang secara sadar dan terorganisir menggugat 

segala bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, membangun berbagai strategi, aksi 

maupun tindakan untuk mengakhirinya; dan dilakukan secara terus-menerus hingga 

sampai kepada perubahan yaitu keadilan dan kesetaraan gender.  

Perempuan tidaklah homogen. Selalu ada perbedaan di antara individu, kelompok, 

dan dalam berbagai bentuk relasi sosial lainnya. Demikian pula, gerakan perempuan di 

Sumatera Utara tidak terlepas dari konteksnya yang sangat heterogen. Pandangan dari 

luar umumnya melihat bahwa perempuan Sumatera Utara identik sebagai perempuan 

Batak, pekerja keras (melebihi laki-laki), dan berbagai pandangan lain yang sampai 

mengarah ke prasangka suku. Tetapi bagi orang Sumatera Utara sendiri, jelas bahwa 

Sumatera Utara sangat heterogen, demikian pula perempuannya. Heterogenitas ini 

terlihat bukan hanya dari kesukuan, agama, klas (ekonomi, pendidikan), umur, tempat 

tinggal (desa/kota), preferensi politik; tetapi juga status perkawinan dan orientasi seksual. 

Bila demikian, di mana letak homogenitas Gerakan Perempuan Sumatera Utara, bisakah 

mereka disebut satu gerakan?  

Pada umumnya, persamaan pandangan atas ketidakadilan terletak pada kenyataan 

bahwa perempuan masih menjadi sub-ordinat atau lebih rendah dari laki-laki, yang umum 

disebut sebagai budaya patriarki. Budaya ini muncul di semua ranah (publik dan privat), 

suku, agama, politik, hingga ke orientasi seksual. Bahkan, pada suku Minang yang 

matriarkhis sekalipun, budaya patriarki tetap kental.
3
  

Apa penyebab, bagaimana ini terjadi, sangat tergantung pada pengalaman 

perempuan dan kesadarannya, juga ‘pendidikan’ yang diterima untuk mengenali dan 

mengkritisinya. Ketika dia atau kelompok perempuan tersebut mulai mempertanyakan 

dan melakukan sesuatu untuk melawan dan mengakhiri ketidakadilan tersebut, pada saat 

itu mereka telah memulai sebuah gerakan perempuan. Analisis mereka mengenai 

penyebab dan cara-cara mengakhiri, akan menunjukkan keragaman ideologi yang dianut 

(atau yang secara teoritis disebut sebagai feminisme) dan keragaman strategi (yang 

kemudian dikelompokkan ke dalam bentuk keorganisasian dan isu). Di sini, isu mengenai 

ideologi, cakupan (scope), dan bahkan tokoh utama dalam gerakan menjadi salah satu 

aspek dari heterogenitas gerakan perempuan.  

 

Dari  Media ke Resolusi Hukum Adat,  Partisipasi, dan Representasi  

 

 Feminisme di ‘Tanah Batak’ 

Secara umum disebutkan, gerakan wanita Indonesia baru dimulai pada permulaan 

abad ke-20, yaitu permulaan bentuk gerakan secara modern, yang ditandai dengan 

tumbuhnya organisasi-organisasi wanita yang diikuti oleh proses perkembangan 

organisasi-organisasi gerakan kebangsaan Indonesia.   

Untuk Sumatera Utara, upaya gerakan perempuan pada dasarnya telah dimulai 

sejak awal abad 19, bahkan mungkin sebelum itu. Pengaruh Kartini diyakini membawa 

pembaharuan dalam pikiran perempuan, demikian pula kehadiran misionaris perempuan. 

Sayangnya, tulisan mengenai gerakan perempuan pada dekade tersebut sulit diperoleh. 

                                                 
3
Hasil penelitian partisipatoris yang dilakukan LP2M bersama penulis serta berbagai penelitian lainnya 

telah membuktikan hal ini. Misalnya, dilihat dari pengambilan keputusan oleh Ninik Mamak (saudara laki-

laki Ibu), representasi di institusi politis, kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. 



Sebuah media bernama “Perempuan Bergerak” telah terbit pada tahun 1920 di Medan, 

dengan pimpinan redaksi Satiaman Parada Harahap.
4
 Nama media ini dapat dijadikan 

petunjuk adanya masalah, kebutuhan, atau kepentingan perempuan yang perlu disuarakan 

di Sumatera Utara pada masa itu.  

Dari sebuah buku bernama ”Perempuan di Rumah Tuhan”, Seri Biografi Wanita 

Kristen mengenai seorang ’feminis’
5
 di Tanah Batak dan di kalangan perempuan Kristen, 

yang hampir menjadi referensi utama bagian tulisan ini, diketahui bahwa gerakan 

perempuan di Sumatera Utara telah dimulai sejak awal abad 19. Hal ini bisa dilihat dari 

telah berdirinya Sekolah Bibelvrouw pada awal tahun 1900 untuk penginjil perempuan, 

maupun berdirinya Sekolah Alkitab tahun 1934 di Narumonda, Tapanuli Utara, yang 

dirintis oleh Suster Elfrieda Harder.
6
 Perjuangan ini penting, karena pada masa itu 

penginjilan masih menjadi monopoli kaum laki-laki yang sangat dilatar-belakangi 

pandangan adat Batak dan juga kolonialis. Akibatnya, Sekolah Alkitab misalnya sempat 

memperoleh julukan ’sekolah janda’ karena murid-muridnya kebanyakan perempuan 

tidak menikah, atau perempuan yang tidak mempunyai anak.
7
  

Tahun 1946, masih di tanah Batak, sebuah organisasi politik perempuan yang 

merupakan sayap dari Partai Kristen Indonesia (PARKI) berdiri, yang kemudian pada 

tahun 1948 masuk menjadi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) dengan ketuanya 

bernama Julia Hutabarat
8
. Julia yang menjadi tokoh dalam buku tersebut sangat 

mewarnai perjuangan posisi perempuan Batak Kristen, yang oleh karenanya dalam 

tulisan ini disebut sebagai seorang feminis. Organisasi ini sangat diwarnai pikiran 

ketuanya. Pada kongres pertama PWKI Sumatera Utara tahun 1950, disebut bahwa 

perhatian utama organisasi adalah untuk “menyadarkan kaum wanita atas jati dirinya”, di 

mana jati diri ini pada waktu itu dikatakan “sangat bergantung pada adat istiadat yang 

dianut atau melingkungi setiap perempuan Batak”.   

Pikiran menggugat budaya patriarki juga muncul di majalah PWKI yang berubah 

nama menjadi MELATI
9
, dilanjutkan dengan berbagai diskusi pendalaman, survey, yang 

menghasilkan  prae advies  dalam rapat yang dihadiri para raja adat, dewan negeri, tokoh 

masyarakat dan gereja, cendekiawan, menjelang Kongres Adat (Batak) tahun 1953.  Prae 

advies tersebut mengkritisi arti dan maksud Adat, konstruksi pikiran masyarakat Batak 

terutama kaum perempuan waktu itu yang lebih menghargai perempuan yang mempunyai 
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saudara laki-laki, menikah, melahirkan, dan mempunyai anak laki-laki; serta pertanyaan 

mengenai hak waris bagi perempuan balu dan anak perempuan. Semua ini 

dihubungkannya dengan istilah ”Adat Kristen Batak”. Adat Batak yang sangat 

mengutamakan laki-laki, merendahkan perempuan yang tidak menikah, tidak mempunyai 

anak, tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai suami; versus nilai-nilai Kristen 

yang pada dasarnya tidak pernah mempersoalkan hal-hal tersebut.
10

   

Selain posisi perempuan dalam adat, posisi dalam perkawinan juga menjadi 

agenda utama PWKI pada saat itu, khususnya sebagai reaksi atas rencana pemerintah 

mengeluarkan UU Perkawinan. PWKI mengeluarkan Resolusi Daerah Tapanuli 

mengenai Kedudukan Wanita Suku Batak dalam Hukum Adat dan Hukum Waris, yang 

disampaikan berupa desakan kepada Pemerintah/DPR mulai dari Desember 1953 sampai 

ke Kongres Nasional PWKI 1954 di Bandung; bahkan sampai ke Kongres PWKI 

kedelapan Oktober 1957
11

, yang mengeluarkan keputusan: “Meneruskan perjuangan 

perubahan/pembaharuan adat yang telah diperjuangkan sejak tahun 1949 sampai tercapai 

cita-cita kaum wanita tentang kedudukan yang adil dan berbahagia dalam hal adat yang 

sesuai dengan zaman yang berdasarkan kekristenan”. Resolusi ini pada dasarnya 

mengkritisi berbagai isu ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan yang mendasar seperti: 

poligami, poliandri, patriarki, matriarki, kawin paksa, serta perkawinan yang berbasis 

ekonomi, adat, dan negara (perkawinan sebagai alat memuliakan negara). 

 

 Perjuangan Tanpa Akhir dalam Gereja 
Dalam agama Kristen, dalam hal ini Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 

sebagai salah satu Gereja etnis di Indonesia yang berpusat di Tarutung, persamaan posisi 

perempuan dan laki-laki masih menjadi masalah hingga saat ini. Pertanyaan politis 

menyangkut partisipasi dan representasi perempuan di dalam pengambilan keputusan dan 

pelayanan jarang didiskusikan secara khusus dan ’radikal’
12

. Di lingkungan jemaat 

sendiri, tidak pernah ada keberanian bahkan sekedar bertanya, mengapa Ephorus atau 

Pimpinan HKBP (dan Sekretaris Jenderal) misalnya selalu ‘otomatis’ seorang laki-laki, 

bahkan seorang Praeses (lapis kedua di bawah Ephorus) hampir selalu pasti seorang laki-

laki. Kesadaran dalam beragama menjadi poin kritis di dalam hal ini, karena masih cukup 

banyak orang yang bahkan memikirkan pertanyaan di atas dalam hati pun, merasa telah 

berdosa. 

Representasi perempuan secara fisik dan nyata di dalam Sinode Godang sebagai 

arena pengambilan keputusan tertinggi di HKBP baru terjadi pada tahun 1952. Di hari 

pertama mereka dianggap sebagai tamu, peninjau yang tidak mempunyai hak berbicara. 

Akan tetapi karena desakan perwakilan perempuan ini dan juga karena tidak ada aturan 
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yang melarang, mereka kemudian diperbolehkan berbicara.
13

 Pada Sinode Agung berikut, 

tahun 1954, Seksi Wanita HKBP kemudian secara resmi didirikan, diikuti dengan 

mendirikan Sekolah Guru Putri di Seminari Sipoholon, Tapanuli Utara.  

Perlu pula disampaikan, perjuangan Julia Hutabarat sebagai feminis bukan hanya 

di arena adat dan Kristen; tetapi juga di partai politik. Dia mewakili PWKI yang berhasil 

mengumpulkan satu kursi perwakilan di pusat (Konstituante), dua di daerah, dan empat di 

kecamatan; serta terpilih menjadi anggota Konstituante pada Juli 1956. Secara khusus, 

gerakan perempuan melalui Gerwani tentu ada di Sumatera Utara, terutama mengingat 

informasi lisan mengenai adanya salah satu eks anggota yang pernah ‘disiksa’ di masa 

awal Orde Baru. Tulisan mengenai hal ini dan keberanian untuk menuliskannya kelihatan 

masih mengalami hambatan.  

Di awal tahun 1960-an, telah ada beberapa perempuan yang lulus dari Sekolah 

Tinggi Teologi (STT). Namun, pada waktu itu polemik yang berkembang adalah apakah 

seorang sarjana teologi perempuan yang ditahbiskan akan menjadi seorang pendeta atau 

bibelvrouw? Sebuah pertanyaan yang sangat jelas mendiskriminasikan perempuan Batak 

di dalam pelayanan Gereja. Pembedaan istilah, arena, dan posisi mengindikasikan 

perempuan masih dilihat sebagai warga kelas dua yang tidak boleh ’naik kelas’ secara 

otomatis. Butuh waktu dua dekade lebih (tahun 1982/83), barulah seorang perempuan 

dapat ’naik mimbar’ di HKBP. Sarjana teologi perempuan pertama dari STT Pematang 

Siantar yang berjuang agar perempuan dapat menjadi pendeta dan setara dengan pendeta 

laki-laki adalah Pdt. Tianar br. Marpaung.
14

 Tetapi sebagaimana biasanya seorang 

’pejuang’, bukanlah dia yang menikmati hasil pertama. Tetapi pentahbisan perempuan 

pertama menjadi Pendeta  di HKBP diterima Pdt. Nortje Br. Lumbantoruan pada 27 Juli 

1986. Pdt. Tianar br. Marpaung dan seorang feminis lainnya tamatan STT Jakarta 

bernama Minaria br. Saragi menyusul ditahbiskan bersama yang lainnya hanya beberapa 

bulan sesudahnya di tahun yang sama. Tampilan sebagai seorang feminis, diingat oleh 

beberapa pengamat masalah ini melalui ucapan Pdt. Tianar br. Marpaung yang hampir 

merupakan slogan pribadi, yaitu: ”Sekali terpanggil, tetap terpanggil”.
15

 Meskipun 

demikian, sampai saat ini masalah representasi, persamaan posisi perempuan dan laki-

laki dalam struktur gereja, serta isu gender lainnya seperti pelecehan seksual terhadap 

pelayan perempuan, masih menjadi masalah serius di HKBP.   

Sampai di sini, penulis ingin mengunci bagian ini sebagai sebuah gerakan 

perempuan di lingkungan perempuan Batak Toba yang beragama Kristen, yang sangat 

mewarnai gerakan perempuan di Sumatera Utara dan tentu relevan bagi KSPPM yang 

berada dan bergerak di lingkungan terdekatnya yaitu gereja dan Batak Toba. 
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Gelombang Aktivisme Perempuan Sumatera Utara 1980-an 

 

 PPWP-Kakak Tertua LSM Perempuan 

Sejak masa Orde Baru, wajah politik perempuan memudar secara sistematis. 

Gerakan perempuan tidak terdengar dan didominasi PKK dan Dharma Wanita maupun 

organisasi isteri lainnya, diiringi dengan ide dan praktek ‘panca dharma wanita’.  Cukup 

banyak tulisan mengenai hal ini, yang menunjukkan bagaimana perempuan lebih dilihat 

dan diupayakan secara maksimal sebagai makhluk domestik, pendamping, dan 

pendukung posisi suami.   

Ketika ditelusuri awal gerakan perempuan di Sumatera Utara pada era ini, semua 

sepakat menunjuk pada sebuah studi yang dilakukan awal tahun 1982, guna melihat 

masalah yang dihadapi perempuan di Tanah Karo, Simalungun, dan Dairi. Kegiatan ini 

disponsori Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Kristen Protestan Simalungun 

(GKPS), dan Badan Penyuluh Pertanian Gereja Katolik Kabanjahe; bekerja sama dengan 

pemerintah daerah setempat melalui sebuah organisasi payung bernama Badan Kerja 

Sama Penyuluhan (BKSP). Perlu disampaikan juga bahwa pada tahun 1970-an, GBKP 

telah memulai upaya untuk meningkatkan posisi perempuan melalui Kursus Wanita 

Kristen (KWK) di Berastagi, bahkan mungkin sebelum itu.
16

 Kemungkinan besar 

kegiatan untuk perempuan berkembang sebagai pengaruh dari Konperensi Perempuan 

Sedunia pertama di Mexico tahun 1975, maupun berdirinya Kementerian Negara Urusan 

Pemberdayaan Wanita (MEN-UPW) Indonesia tahun 1978. 

Hasil studi 1982 ini menunjuk pada masalah tingginya beban kerja perempuan, 

sementara laki-laki lebih banyak duduk di kedai kopi/tuak. Perempuan dijejali berbagai 

kursus keterampilan untuk menjadi isteri dan ibu yang baik, sementara laki-laki 

memperoleh kursus keterampilan, antara lain pertanian, peternakan; tetapi pengetahuan 

ini tidak ditransfer kepada perempuan, yang pada kenyataannya adalah pekerja utama di 

bidang pertanian dan peternakan. 

Studi ini—menurut pengamatan penulis—menggunakan alat assessment yang 

dikembangkan oleh Harvard (the Harvard framework), yang terutama melihat siapa 

melakukan apa (pembagian kerja perempuan & laki-laki), siapa memiliki, mengakses dan 

mengontrol sumberdaya, dan sebagainya. Besar kemungkinan, alat ini diperkenalkan dua 

orang tenaga asing yang bekerja di Tanah Karo yaitu Schw. Edelgard Abram (Jerman)
17

 

dan Marinet Omen (Belanda) yang banyak terlibat dalam studi, dan disebut sebagai 

perempuan yang cukup besar pemikiran konseptualnya untuk studi dan aksi lanjutan.   

Studi ini kemudian merekomendasikan berdirinya Proyek Pengembangan Wanita 

Pedesaan (PPWP) tahun 1983 di Berastagi, meliputi wilayah binaan di tiga kabupaten 

tersebut di atas. Untuk itu, Wallia Keliat dan Yohanna Pattiasina direkrut mengelola 

proyek ini secara full-time.
18

 Staff perempuan dididik khusus di awal proyek, bukan 

hanya untuk kepentingan PPWP, tetapi juga sebagai upaya pengorganisasian perempuan 
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Wallia Keliat Lieman adalah perempuan Tionghoa yang berasal dari Jakarta, sarjana teologi alumni STT 

Jakarta yang tinggal di Berastagi karena menikah dengan Pendeta N. Keliat yang melayani di GBKP. Saat 

ini, ia berumur hampir 60 tahun dan tinggal di Medan. Yohanna Pattiasina (alm) adalah perempuan Ambon 

lulusan STKS Widuri, Jakarta, yang tinggal di Sondiraya-Simalungun karena menikah dengan N.R. Purba, 

seorang aktivis lingkungan. 



melalui gereja dan pemerintah daerah di tiga Kabupaten tersebut. Sekitar 20-an 

perempuan diutus untuk mengikuti pendidikan sebagai pendamping lapangan. Sampai 

saat ini, staff yang dididik sejak awal tersebut masih ada yang mendampingi di lapangan, 

seperti mendampingi Credit Union (CU) perempuan di Tanah Karo melalui Yapidi (eks 

PPWP)
19

 yaitu Lywen Sembiring, Erna Ginting, dan Ratna Ginting. Mereka dapat disebut 

sebagai staff lapangan professional yang paling senior atau gelombang pertama dalam 

pengorganisasian perempuan oleh LSM Perempuan.
20

 Yang lain tenggelam di dalam 

kesibukan sebagai isteri, ibu, ataupun sebagai ’perempuan biasa’ (tidak di LSM atau 

organisasi perempuan). Sementara itu, perbedaan sudut pandang dalam pengelolaan 

proyek kemudian membuat Yohanna mengundurkan diri, masih pada awal mulainya 

proyek ini (1984), dan kemudian mengelola pekerjaan ini khusus untuk Simalungun, 

yang berbasis dari RS Bethesda Saribu Dolok.  

Pada saat yang hampir bersamaan yaitu 1985, KSPPM juga mengadakan 

penelitian mengenai aron-aron
21

  perempuan di Kabupaten Karo, yang dilakukan Erlina 

Pardede. Hasil studi ini, antara lain, menunjuk pada hubungan kerja yang tidak adil antara 

majikan dan buruh serta kondisi kehidupan buruh perempuan, tetapi program khusus 

untuk perempuan maupun pendekatan khusus untuk kelompok (buruh) perempuan ini 

tidak begitu didengar di kalangan aktivis atau LSM perempuan. Dengan demikian, LSM 

perempuan untuk Tapanuli Utara (mengingat kala itu KSPPM berkantor di 

Siborongborong), dapat dikatakan kosong. Pendapat ini lebih didasarkan pengenalan 

terhadap kegiatan pendampingan aron-aron oleh KSPPM di akhir 1980-an, di mana 

penulis secara informal selalu berkomunikasi dengan dua Diakones yang ditempatkan 

sebagai staf lapangan di Berastagi.
22

  

PPWP kemudian menjadi sangat dikenal dengan gerakan ekonomi mikro melalui 

CU perempuan tingkat pedesaan, penyelenggaraan TK, air bersih, dan pertanian; yang 

tidak secara eksplisit menyuarakan “ketidakadilan terhadap perempuan”, tetapi yang 

dengan hati-hati memperkenalkan diri kepada masyarakat dan pemerintah sebagai 

“kegiatan yang mirip PKK”. Perlu dicatat, sebenarnya pada tahun 1984, Indonesia telah 

meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan) menjadi UU No. 7 tahun 1984. Undang-undang yang menjadi acuan utama 

hak-hak asasi perempuan ini tidak pernah disosialisasikan.  

Dengan alat assessment yang sangat dipengaruhi pemikiran Women in 

Development (WID)
23

 dan kondisi politik pada saat itu, pendekatan radikal yang 

menggugat posisi perempuan secara jelas tidaklah nampak. Hal ini semakin disudutkan 
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Setelah PPWP mengakhiri kerjasamanya dengan Friedrich Ebert Stiftung, lembaga ini berubah menjadi 

yayasan bernama Yapidi (Yayasan Pijer Podi). 
20

Professional dalam arti terus bergerak sebagai staf pendamping kelompok perempuan dan tidak terjebak 

atau terseret ke arus pemikiran atau tindakan untuk ‘naik pangkat’ menjadi koordinator, direktur, dan 

sebagainya.  
21

Aron-aron adalah buruh yang bekerja di kebun-kebun sayur atau buah di Kabupaten Karo, khususnya 

Berastagi dan sekitarnya, dengan kondisi khas. Erlina Pardede yang pada saat itu adalah Dosen Antropologi 

di USU melakukan studi partispatif dengan hidup bersama aron-aron perempuan.  
22

Saat itu, Diakones Riris Ompusunggu dan Diakones Br. Hutabarat sering menyampaikan keluhan akan 

kesulitan mendampingi aron-aron dan ‘kesendirian’ mereka di Berastagi karena jauh dari kantor KSPPM di 

Siborongborong. 
23

Secara sederhana, WID diartikan sebagai pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam 

’pembangunan’, yang dibedakan dengan pedekatan lain seperti pendekatan kesejahtreraan (welfare), 

Gender dan Pembangunan (GAD) sampai kepada penguatan (empowerment). 



oleh pandangan populer saat itu (akhir 1980-an) di kalangan LSM dan pengamat, yang 

menyebut program sejenis yang dilakukan PPWP sebagai  income generating activities, 

LSM developmentalis, atau pendekatan community development yang dikontraskan 

dengan pendekatan yang dianggap lebih politis, radikal, high profile, yaitu advokasi. 

Berdasarkan penggolongan ini pula, saat itu KSPPM dianggap sebagai LSM advokasi 

yang cukup radikal. Dikotomi ini jelas dirasakan mengganggu di tingkat internal PPWP, 

meskipun hanya oleh beberapa orang di tingkat manajemen. 

 

 Program Pengembangan & LSM Perempuan 

Di awal 80an, isu gender belum populer di Sumatera Utara. Untuk pertama kali, 

penyadaran dan pengenalan analisis gender diperkenalkan di PPWP oleh Walia Keliat 

dalam suatu rapat staf, sebagai hasil menghadiri training di Bali tahun 1989,
24

  walaupun 

belum terlalu mewarnai program yang dilaksanakan PPWP. Akan tetapi, secara ’sambil 

lalu’ Edelgard Abram (saat itu menjabat sebagai pimpinan PPWP) terlihat terus mencoba 

membangun kesadaran staf PPWP melalui alat dan media penyadaran mengenai 

stereotype gender.
25

 Di tahun ini juga, penulis sendiri sebagai wakil PPWP membangun 

inisiatif bersama Setyawaty Oetomo (staf KSPPM) untuk membuat gebrakan melalui 

“Seminar Pengembangan Strategi Wanita di Sumatera Utara”. Seminar ini menghadirkan 

pembicara tingkat nasional yaitu Pujiwaty Sayogyo, Antropolog USU Prof. Payung 

Bangun, dan memperoleh perhatian yang cukup luas baik dari para akademisi, 

pemerintah daerah, LSM dan media.
26

 Ketika itu, para senior LSM di Sumatera Utara 

hadir dan mengikuti seminar dengan serius, terutama para pengurus Wahana Informasi 

Masyarakat (WIM), sebuah jaringan LSM Sumatera Utara yang berdiri pada pertengahan 

1980-an.
27

  

Sementara itu, pendidikan kesehatan perempuan dan reproduksi dilaksanakan di 

Simalungun melalui Bina Insani, yang didirikan Yohanna Pattiasina bersama suaminya, 

di Pematang Siantar. Lembaga ini tidak bisa disebut LSM perempuan karena tidak 

terlihat secara eksplisit dalam visi dan misinya. Tetapi karena kepemimpinannya 

dipegang perempuan dan banyak mendampingi perempuan—terutama latar belakang 

Yohanna cukup banyak mewarnai gerakan perempuan di Sumatera Utara, Bina Insani 

bisa dicatat sebagai institusi yang berkontribusi terhadap kesadaran  perempuan mengenai 

kesehatan reproduksi, di samping penguatan ekonomi mikro. 

Pada akhir tahun 1989, penulis keluar dari PPWP karena perbedaan pandangan. 

Tidak lama kemudian, pertengahan tahun 1990, penulis berdiskusi dengan beberapa 

individu yang telah sering berkumpul bersama mendiskusikan kondisi masyarakat dan 
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Training tersebut diselenggarakan oleh kelompok kecil yang dikoordinir Ani Sumantri, Ketti, dan Ilya 

Mulyono. Setiap peserta diminta membawa tulisan yang relevan dengan topik. Dalam hal ini, Walia Keliat 

membawa tulisan mengenai ”Sosialisasi Gender bagi Laki-laki melalui Kedai Kopi”. Pada saat itu, penulis 

telah bergabung di PPWP, tepatnya sejak 1988, sebagai asisten koordinator (koordinator adalah Walia 

Keliat), dan tidak bisa mengikuti training tersebut karena sedang hamil anak kedua. 
25

Disebut ‘sambil lalu’ karena tidak masuk di dalam rencana kerja formal PPWP, tetapi dilakukan pada saat 

kegiatan rekreasional staf PPWP, misalnya sebelum berangkat piknik di tahun 1988/1989. 
26

Saat itu penulis sedang hamil tua anak kedua dan mulai mempertanyakan berbagai strategi pengembangan 

wanita maupun analisis yang digunakan. Penulis dan Setyawaty Oetomo sangat bangga ketika berita 

mengenai seminar ini dimuat di Harian Kompas.   
27

Hadir, antara lain, Yohanna P (Bina Insani), Irwan Hasibuan (Sintesa), Soekirman (Bitra), dan Osmar 

Tanjung (WIM).  



upaya mendirikan semacam ‘biara’. Inilah cikal bakal berdirinya Yayasan Sada 

Ahmo(YSA).
28

 Pada awalnya, YSA tidaklah dikenal sebagai LSM untuk penguatan 

perempuan, tetapi LSM untuk masyarakat Pakpak dan anak-anak.  

Observasi dilakukan secara terus menerus oleh staff pertama YSA, Ester Ritonga, 

yang ‘live-in’ di Desa Tinada, salah satu desa asal orang Pakpak. Kemudian, melalui 

proses diskusi yang panjang dengan penulis, dihasilkan beberapa kegiatan awal yang 

mengarah pada penguatan perempuan. Diskusi ini mempertanyakan banyak hal, antara 

lain, mengenai beban kerja perempuan atau isteri yang berlebihan, akses terhadap uang 

dan pendapatan keluarga, pengetahuan dan keterampilan yang berbeda di bidang 

pertanian, sampai kepada isu pelecehan seksual. Semua pertanyaan ini pada dasarnya 

adalah ‘alat analisis gender praktis’ di lapangan, hanya saja istilah analisis gender belum 

terlalu dikenal masa itu.  

Kemudian, assessment ini dikuatkan dengan hasil penelitian perempuan Pakpak 

yang dilakukan YSA tahun 1991 bersama Program Latihan Pengembangan Masyarakat-

PLPP (yang berpusat di STT Pematang Siantar), yang pada gilirannya menjadi salah satu 

dasar program pengembangan perempuan YSA. Sejak 1993 dan selanjutnya, YSA 

kemudian dikenal sebagai LSM Perempuan, yang bergerak untuk pengembangan 

perempuan, terutama melalui pengorganisasian CU dan pendidikan kritis. Program ini 

secara samar dibungkus dalam berbagai kursus dengan label aman yaitu, antara lain, 

‘Dinamika Kelompok’ (pengenalan dan kesadaran akan hak) dan ‘Kursus Kepengurusan 

CU’ (kepemimpinan perempuan).  

 

 

Gerakan Perempuan Sumatera Utara tahun 1990-an 

 

 Gender, Deklarasi Beijing, dan Jaringan Perempuan 

Apabila menoleh kembali ke akhir tahun 1980-an sampai ke pertengahan 1990-

an, peranan jaringan LSM di Sumatera Utara yaitu WIM dalam mendorong gerakan 

perempuan cukup besar. Osmar Tanjung sebagai Sekretaris Eksekutif waktu itu tidak 

boleh dilupakan. Keterbukaannya pada isu gender, lepas dari latar belakang apapun yang 

mendasarinya, berkontribusi besar pada promosi isu ini di Sumatera Utara. Saat ini pula 

(1991/1992), penulis menulis satu artikel di bulletin WIM mengenai isu gender dalam 

organisasi, terutama mengenai gender balance dan kepemimpinan perempuan di LSM, 

tetapi tidak pernah ada tanggapan (positif maupun negatif) dari pembaca. 

Isu gender semakin bergulir sehingga sekitar awal 1990-an, aktivis perempuan 

dan laki-laki Sumatera Utara dilatih secara khusus untuk membangun kesadaran gender 

dan analisis gender melalui diskusi berseri.
29

 Fasilitatornya adalah Mira Diarsi, Sita 

Kayam yang saat itu masih di Kalyanamitra, dan Lies Markus. Training ini cukup 

berhasil menyadarkan para aktivis mengenai isu gender dan sebagian masih bergerak di 
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Detil berdirinya Sada Ahmo dan perkembangannya dapat dilihat dalam buku “Sejarah PESADA”. 

Kepekaan terhadap isu gender telah terlihat sejak awal di antara para pendiri ketika Kepengurusan 

dipegang Pdt. Diak. Nelly Hutahaean, STh. Penulis sendiri menjadi Sekretaris Eksekutif sekaligus co-

founder, dibantu staf pertama yang juga perempuan. 
29

Matinya WIM berpengaruh kepada hilangnya berbagai dokumen penting, karena tahun-tahun bersejarah 

kegiatan yang relevan dengan gerakan perempuan Sumatera Utara sulit diingat, bahkan oleh para pelaku 

maupun peserta training, termasuk penulis sendiri. 



lingkup lembaga masing-masing, yang antara lain diikuti Ester Ritonga (YSA), Diana 

(Bitra), Wahyudi (WIM), Uli Marbun (utusan GKPI), dan utusan YASIKA.  

Kegiatan pendampingan perempuan semakin terdengar, bukan hanya oleh 

PPWP/Yapidi dan YSA. Pada tahun 1991, misalnya, PLPP di Pematang Siantar juga 

melakukan gebrakan melalui Seminar berjudul “Potensi Wanita Pedesaan” yang dihadiri 

berbagai elemen masyarakat di lingkungan gereja, masyarakat umum, termasuk LSM di 

Sumatera Utara.  

Gencarnya isu gender dalam program, khususnya pengaruh lembaga dana yang 

menyediakan cukup dana untuk pendidikan, membuat WIM cukup mempunyai peluang 

untuk meneruskan upaya penyadaran tersebut. Kesulitan untuk ‘menyadarkan’ para 

pengambil keputusan mengenai isu gender mendorong WIM melaksanakan pelatihan 

khusus gender dengan kembali meminta bantuan trainer dari Jawa, kali ini seorang laki-

laki, yaitu Mansour Fakih (alm), sekitar tahun 1993. Pada kenyataannya, pelatihan ini 

juga tidak berhasil menghadirkan para ‘petinggi’ LSM yang dimaksudkan, hanya sekitar 

30 persen direktur yang hadir, lainnya adalah koordinator program atau staf. Sedikit 

indikator keberhasilan yang dapat dilihat adalah bahwa sebagian besar peserta laki-laki. 

Sebagian kecil eks peserta ini masih aktif di LSM Sumatera Utara, tetapi hanya tiga 

orang yang masih aktif di gerakan perempuan.
30

 

Sekitar tahun 1993, PPSW Jakarta melakukan penelitian mengenai masalah-

masalah yang dihadapi staf lapangan perempuan dalam mendampingi kelompok-

kelompok perempuan. Penelitian ini membawa kesadaran dan kepercayaan diri para staf 

lapangan dan LSM perempuan mengenai eksistensi mereka dalam gerakan perempuan, 

khususnya di Sumatera Utara.
31

 Hasil penelitian ini kemudian menjadi sebuah buku dan 

mengilhami berdirinya jaringan LSM untuk Pengembangan Perempuan dalam Usaha 

Kecil/Mikro (YASPPUK) akhir tahun 1994, yang saat ini bernama ASPPUK dan 

mempunyai co-founders sekaligus anggota di Sumatera Utara
32

. 

Sementara gerakan perempuan di seluruh dunia menguat, tahun 1994 diadakan 

pre-ministerial meeting di Jakarta yang membahas laporan dan persiapan ke konferensi 

perempuan sedunia di Beijing tahun 1995. Hampir seluruh wakil LSM perempuan dan 

aktivis perempuan (termasuk penulis) berkumpul di Jakarta dan memperoleh tambahan 

pencerahan mengenai gerakan perempuan tingkat internasional serta pengetahuan 

mengenai berbagai konvensi yang relevan, terutama penguatan jaringan. Pertemuan besar 

ini terhitung sebagai awal pengenalan jaringan perempuan bagi YSA dan mulai 

merasakan pentingnya membangun jaringan dengan aktivis maupun LSM perempuan 

lain, baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.  

Pada tahun 1995, Yapidi (diwakili Wallia Keliat) dan YSA (penulis) secara 

demokratis terpilih mewakili lembaga jaringan ini ke Konferensi Perempuan Sedunia 

keempat di Beijing. Hasilnya, Walia dan penulis bekerjasama dengan WIM melakukan 

sosialisasi hasil konferensi tersebut (12 area keprihatinan perempuan dan rencana aksi 

Beijing) dan melakukan diskusi-diskusi bersama sekitar 20-an aktivis perempuan di 

Sumatera Utara. Sebagai hasilnya, terbentuklah jaringan kerja (Jaker) Perempuan 
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Di antaranya adalah Sriati Ginting (Yapidi), Ninuk eks staff WIM yang sekarang aktif di parpol, termasuk 

penulis sendiri. 
31

PPSW Jakarta adalah sebuah LSM perempuan di mana ide penelitian dicetuskan oleh Direktur dan co-

foundernya, Chamsiah Jamal. 
32

 YSA dan PPWP/YAPIDI adalah co-founders YASPPUK/ASPPUK dari Sumatera Utara.  



Sumatera Utara.
33

 Pada masa giatnya Jaker,  muncullah banyak wajah yang dianggap 

‘baru’ dalam gerakan perempuan seperti Lely Zailani, Maya Manurung, Okto, Jurnalis, 

Rouli M., Eva Sembiring, Kamti, Nurlia Angkat dan juga jurnalis Erika.    

 Sejak tahun 1995, gerakan perempuan di Sumatera Utara cukup aktif dan 

memasuki masa-masa kampanye hak-hak perempuan, kesadaran gender, isu perempuan 

lokal dan internasional, serta kesibukan berjaringan. Pada tahun 1997, ketika Hapsari 

yang telah eksis sejak awal 1990-an menjadi sebuah Yayasan, mereka melaksanakan 

kegiatan yang cukup dirasakan sebagai sebuah penyadaran gender gelombang kedua 

yaitu advokasi berperspektif feminis dengan fasilitator utama Tati Krisnawaty & Galuh 

Wandita dari Solidaritas Perempuan Jakarta. Pada masa ini, dikotomi konseptual antara 

advokasi dengan community development telah dibuka, dan pemahaman advokasi dalam 

arti luas sebagai pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender semakin menguat. 

Training ini juga memunculkan para aktivis perempuan muda yang sebagian masih aktif 

hingga saat ini, seperti Zulfa (Hapsari)  dan Ramida S (YSA). Puncak aktivisme pada 

masa ini adalah ketika gerakan perempuan juga membangun jaringan dan kekuatan 

dengan gerakan masyarakat sipil lain, menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto 

hingga masa Pemilu 1999. 

 

 Pendidikan Politik, isu ‘Java-centric’, dan Organisasi Perempuan Independen 
Transisi Indonesia ke arah demokrasi juga membawa warna lain dalam gerakan 

perempuan, sebagaimana terjadi juga pada gerakan lain. Kongres pertama Koalisi 

Perempuan Indonesia (KPI) di Yogyakarta, akhir 1998, cukup berimbas pada gerakan 

perempuan Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara hadir Lely Zailani, Eva Sembiring, Cut 

Beity (LBH APIK) dan penulis; memperoleh dua posisi di presidium yaitu: Lely untuk 

sektor nelayan dan penulis untuk sektor informal. Pada tahun ini pula pendidikan politik 

perempuan, baik di tingkat aktivis maupun perempuan pedesaan menjadi terbuka, dan 

disebut secara eksplisit, meskipun sebagian besar masih bernaung di bawah judul voters 

education.  

Pada saat ini juga semangat kelompok perempuan semakin besar dan kuat 

menyuarakan pentingnya partisipasi politik perempuan. Berbagai pelatihan, seminar, dan 

workshop dilakukan dalam konteks hak politik dan peningkatan partisipasi politik 

perempuan. Pada pihak lain, kritik internal menyoroti bagaimana sentralistik dan Java-

centricnya gerakan perempuan. Sebuah kegiatan yang tidak mendatangkan narasumber 

atau fasilitator dari Jawa (Jakarta) maupun dari kepengurusan jaringan yang berpusat di 

Jakarta, misalnya, sering kurang dianggap berbobot atau diminati.
34

 Hampir terjadi 

semacam rally pendidikan politik oleh banyak LSM perempuan, termasuk  ketegangan 

karena ‘monopoli wilayah’. Dana yang dikucurkan oleh USAID melalui OTI, misalnya, 

dari kaca mata positif digunakan dengan baik di banyak LSM perempuan maupun 

jaringan. 
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Selain sosialisasi, diskusi awal Jaker menghadirkan PM Sitanggang dari CUCO dan Emmy Hafild dari 

WALHI sebagai pembicara untuk aspek ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi Negara. Pengurus pertama 

Jaker Perempuan Sumatera Utara adalah Wallia Keliat, penulis, dan seorang aktivis perempuan lainnya. 

Keanggotaan Jaker bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki yaitu para eksekutif WIM. 
34

Sampai saat ini, masalah Java-centric masih menjadi keprihatinan para aktivis di Sumatera Utara seperti 

juga disebut oleh para aktivis pada beberapa kali pertemuan mengenai sejarah gerakan perempuan dan 

pengembangan kapasitas staff. 



Sebagai hasil dari pendidikan politik, pada tahun 1999 Serikat Perempuan 

Independen (SPI) Sumatera Utara—yang banyak dibidani Hapsari—berdiri; sementara di 

Kabupaten Dairi, kelompok dampingan YSA mendirikan Suara Perempuan Dairi (SPD) 

serta publikasi media ‘Suara Perempuan’ yang diterbitkan secara bulanan untuk 

kelompok dampingan.
35

 Di tingkat YSA sendiri, pengalaman ini menghasilkan sebuah 

buku bernama ‘Peol-otik’ yang berisi pandangan perempuan dampingan mengenai politik 

dan pendidikan politik. Menarik untuk disampaikan, pandangan masyarakat umum 

bahkan beberapa LSM, pada waktu itu, adalah bahwa pendidikan politik harus bermuara 

pada terpilihnya presiden perempuan. Sehingga beberapa aktivis perempuan secara tidak 

kentara mengkampanyekan PDI-P agar Megawati terpilih; sementara ketika Gus Dur 

tepilih, sebagian kelompok masyarakat menyangsikan keberhasilan pendidikan politik 

bagi perempuan.  

 

 Koalisi, Konflik Aktivis dan Fragmentasi Gerakan 

Di akhir tahun 1999, Jaker Perempuan mulai tidak terdengar, terutama setelah 

pergantian pengurus. Ada banyak pendapat mengenai hal ini, tetapi yang jelas program 

kerja yang dihasilkan melalui perencanaan strategis tidak ditindak-lanjuti. Dana program 

telah habis, sekretaris eksekutif berhenti karena menikah, para pengurus baru sibuk di 

lembaga masing-masing. Hingga akhirnya, staf Jaker yang hanya satu orang 

mengundurkan diri. Sampai saat ini, nasib dokumen dan pertanggung-jawaban secara 

kelembagaan tidak pernah dilakukan. Salah satu kemungkinan penyebab, selain karena 

kekosongan sekretaris eksekutif, adalah karena hampir semua pengurus bukanlah 

pengambil keputusan di lembaga masing-masing; ditambah dengan kesulitan komunikasi 

antara pengurus baru dengan pengurus lama. Menurut pengalaman penulis, hal ini sangat 

berpengaruh kepada sebuah jaringan baru seperti Jaker. Sementara itu, lembaga yang 

menyebut diri sebagai LSM perempuan telah bertambah. Ada Yayasan Cinta Kasih 

(YCK) yang didirikan Ester Ritonga di Sidikalang dan Yayasan Soripada yang didirikan 

Linda Sihombing di Tarutung, dan lain-lain.
36

 

Ketika konferensi perempuan sedunia kelima akan diadakan di New York, 

perempuan kembali berkumpul secara nasional di Jakarta untuk persiapan dan pemilihan 

wakil-wakil. Kriteria pemilihan wakil pada dasarnya tidak terlalu jelas, tetapi lebih 

mengarah kepada kelompok jaringan dan group yang didanai lembaga dana tertentu. 

Akhirnya, hanya dua wakil dari Sumatera Utara yaitu Maya Manurung (LBH APIK) dan 

penulis sendiri, dimana penulis sebenarnya bisa berangkat karena adanya kebutuhan 

peterjemah untuk kelompok perempuan Indonesia Timur.   

Sekembalinya dari New York, hasil-hasil konferensi yang terkenal dengan 

‘Beijing Plus Five’—mengupas keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan rencana 

aksi yang dihasilkan dalam Konperensi Beijing, dipresentasikan di depan kelompok 

perempuan Sumatera Utara. Hal ini kemudian diikuti dengan aksi-aksi berupa diskusi dan 

demonstrasi damai anti-KTP, penolakan kenaikan harga BBM, dan sebagainya, yang 

banyak diinisiasi Maya Manurung dan YSA, dengan dukungan LBH Medan. 
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Sampai saat ini “Suara Perempuan” tetap terbit meskipun sempat menjadi media triwulan, namun dalam 

tiga tahun terakhir telah kembali menjadi bulletin bulanan dengan nomor terbitan No. 84 per Juli 2007. 
36

Tahun 1998, Ester yang sebenarnya dipersiapkan untuk menggantikan penulis sebagai direktur 

mengundurkan diri dari YSA, ketika penulis baru kembali studi selama satu tahun di Inggris.  



Revitalisasi Gerakan dan Diskusi Feminis Tahun 2000-an 
 

 Dinamika Forum dan Koalisi Perempuan 

Kevakuman Jaker dan mulainya isu desentralisasi dan gender budget serta 

peristiwa ledakan bom di beberapa gereja di Sumatera Utara, membuat beberapa aktivis 

perempuan dan YSA akhirnya memutuskan agar seluruh diskusi dan kegiatan lainnya 

lebih terorganisir. Inilah awal berdirinya Forum Perempuan Sumatera Utara, akhir tahun 

2001, dengan Maya Manurung dan Naomi Damanik sebagai pelaksana utama.
37

 Daripada 

diterima sebagai upaya memberi darah baru kepada gerakan, forum ini kemudian justru 

dilihat sebagian aktivis sebagai tandingan Jaker dan memecah kelompok aktivis 

perempuan. YSA berada pada posisi sulit, karena terlibat aktif membidani lahirnya kedua 

jaringan ini. Situasi ini tidak membuat forum surut, tetapi secara aktif bersama 23 

anggotanya melakukan advokasi gender budget. Meskipun demikian, penulis mencatat 

hal ini sebagai konflik pertama di antara aktivis perempuan. 

Sementara itu, YSA dibantu Nani Zulminarni dari PPSW Jakarta melaksanakan 

serial pendidikan hampir setiap empat bulan untuk mendidik aktivis perempuan Sumatera 

Utara dan Aceh sebagai trainers. Hal ini disebabkan minimnya jumlah trainer perempuan 

dan yang peka gender di lingkungan Sumatera Utara. Pada saat ini, semakin banyak 

aktivis perempuan yang muncul di Sumatera Utara, antara lain, Herlina (Pengacara), Lila 

(Layar), Evi (Dian Nissa), Emi (PKPA),  Hotma (YAGOBI), Ika Zaleha (LBH APIK), 

Sonti (YSA), Lisa Afriyanti, Yosmida, Butet, Nelly, Rina Sitompul, dan lain-lain. 

Training ini diisi mulai dari penyadaran gender dan hak perempuan, teknik komunikasi 

yang asertif, analisis gender, metoda penguatan perempuan dalam program,  sampai 

metoda pendidikan orang dewasa.
38

 Di tahun ini juga, Hapsari merubah diri menjadi 

federasi, sehingga SPI di tingkat Sumatera Utara juga berubah menjadi SPI tingkat 

kabupaten. Posisi kelompok perempuan grassroots semakin menguat dan diperhitungkan 

secara politis. Dalam hal ini, Hapsari diakui sebagai salah satu dari sangat sedikit LSM 

perempuan di Indonesia, yang secara sistematis menguatkan gerakannya menjadi lebih 

politis. 

Kemudian, kongres untuk membentuk KPI Sumatera Utara tahun 2002 di 

Kabanjahe menjadi salah satu upaya menyatukan aktivis perempuan. Saat itu, terpilih 

banyak wajah baru aktivis perempuan menjadi presidium wilayah, maupun presidium 

untuk Kabupaten Dairi, di mana Herlina sebagai koordinator. Di dalam KPI juga untuk 

pertama kalinya terjadi ‘pertemuan’ antara perempuan aktivis dan kelompok dampingan 

perempuan. Mereka semua bergabung menjadi anggota KPI dengan jumlah sekitar 120 

orang, namun demikian tidak semua aktivis perempuan mau bergabung. Hapsari tidak 

terlibat sama sekali dalam kegiatan ini, dilatarbelakangi masalah tuduhan kepada 

personal lembaga tersebut yang sulit dibuktikan secara terbuka, baik oleh aktivis maupun 

LSM perempuan Sumatera Utara, bahkan jaringan Nasional.
39

 Ini sebuah kasus internal 

gerakan perempuan kedua yang sampai saat ini masih dalam proses rekonsiliasi. 
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Waktu itu, Maya telah di PHK oleh LBH Medan dan menimbulkan reaksi solidaritas di kalangan aktivis 

perempuan Sumut, sementara Naomi tidak lagi di WIM menyusul bubarnya lembaga tersebut. 
38

Sampai saat ini, training berseri ini juga dianggap menyumbang kepada posisi perempuan aktivis melalui 

aktifitas mereka di KPU (Nelly dan Yosmida), politik (Maya sebagai calon DPD dan pengacara), maupun 

eks peserta yang menduduki posisi yang lebih strategis di lembaganya maupun mendirikan lembaga baru. 
39

Meskipun demikian, Hapsari mengirim spanduk ucapan selamat pelaksanaan kongres, yang dikomentari 

secara beragam oleh peserta kongres (aktivis); tetapi secara resmi dipasang di depan ruangan kongres. 



 Geliat Baru Feminis Muda 
Ketika perjuangan quota perempuan di parlemen menjadi nyata melalui UU 

Pemilu, harapan agar gerakan perempuan bersatu, tetap menjadi harapan. Hal ini terlihat 

dari pembangunan strategi, mulai dari seleksi ke KPU, pencalonan dan kampanye DPD, 

sampai pada tahun 2005. Upaya YSA bersama aktivis perempuan lain untuk melakukan 

semacam ‘konvensi sederhana’ guna menghasilkan hanya satu atau dua calon ke DPD 

ditanggapi beragam, tertutup, bahkan terselubung, juga diwarnai prasangka
40

. Masalah ini 

juga menjadi pemicu ketiga terpecahnya gerakan perempuan dan belum pernah 

dibicarakan hingga saat ini. Di tengah situasi ini, sebuah kelompok kecil yang 

menamakan diri “Gerakan Perempuan Sumatera Utara” muncul di tahun 2004, tetapi 

kemudian tenggelam bersamaan dengan selesainya kegiatan yang ingin dilakukan 

kelompok tersebut. Hal ini dicatat oleh penulis sebagai salah satu bentuk oportunisme 

yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh lembaga yang memberi dana kepada kegiatan 

tertentu.
41

 

Bencana alam tsunami dan gempa di Nias tahun 2005 membuat semua aktivis 

perempuan seperti juga LSM di Sumatera Utara menjadi sangat sibuk dan tidak ada 

energi lagi mengadakan pertemuan, kegiatan bersama, maupun pelatihan-pelatihan yang 

bersifat penyadaran gender dan penguatan perempuan di tingkat jaringan atau aktivis. 

Konflik juga berkurang dan terlupakan di tahun ini. Periode ini dapat dilihat sebagai masa 

cooling down setelah terjadinya berbagai konflik terselubung maupun terbuka. Meskipun 

demikian, di akhir November 2005, YSA/PESADA
42

 memprakarsai pertemuan 

perempuan Sumatera Utara untuk menyosialisasikan hasil AWID Forum yang 

dilaksanakan di Bangkok, Oktober 2005. Hasil timelines yang dilakukan waktu itu secara 

internal gerakan, menunjukkan optimisme atas hasil gerakan perempuan di tingkat 

individu maupun institusi, meskipun diwarnai keprihatinan karena perpecahan 

perempuan dan tidak tercapainya quota pada Pemilu 2004, terutama kurangnya spirit dan 

‘tali pengikat’ di antara aktivis.  

Tetapi ‘bencana’ berikutnya terus mengejar. Rancangan Undang Undang Anti 

Porrnografi dan Pornoaksi secara serius memecah gerakan perempuan menjadi terlihat 

sangat sektarian. Penyusunan Ranperda Sumatera Utara semakin memperjelas garis antar 

kelompok yang berbeda agama maupun sudut pandang mengenai pornografi. Tidak 

sedikit aktifis perempuan yang diam, bahkan sangat sulit berkomunikasi, apalagi hadir 

memperjelas posisinya terhadap Ranperda/RUU-APP. 

PESADA sebagai lembaga perempuan yang konsisten terhadap penguatan 

perempuan melakukan berbagai refleksi secara internal, demikian pula di antara jaringan 

kecil aktivis perempuan. Hingga menjelang akhir 2006, sebuah kelompok kecil feminis 

perempuan lintas pulau di Indonesia melakukan diskusi mengenai revitalisasi feminis di 
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 Pengalaman para perempuan calon DPD dituangkan PESADA dalam buku “Labirin Politik - Perempuan 

SUMUT Menapak Belantara Politik” yang ditulis bersama oleh Dina Lumbantobing dan J.Anto. 
41

Lembaga dana berkantor di Jakarta dan pelaksana kegiatan juga berada di Jakarta. Kecaman penulis 

terhadap hal ini ditunjukkan dengan sikap untuk tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan secara langsung 

mempertanyakan mandat sosial kelompok tersebut, khususnya karena nama yang begitu ‘besar’ artinya. 
42

YSA berubah menjadi perkumpulan pada saat Rapat Anggota Pendiri dan perencanaan strategis, Agustus 

2003. 



tingkat lokal.
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 Kelompok kecil ini ditindaklanjuti Lely dan penulis di tingkat lokal 

melalui pertemuan feminis di awal 2007, yang sampai saat ini masih berjalan berupa 

diskusi bulanan dengan topik khusus, di mana tetap memperhatikan individu aktivis 

maupun perbedaan sudut pandang. Sementara di tingkat yang lebih luas, Nani Z dan 

penulis menindak lanjuti pikiran-pikiran untuk ‘refleksi dan revitalisasi feminis muda’ 

melalui sebuah lokakarya yang mengundang 34 aktivis perempuan muda dari seluruh 

Indonesia dan Timor Leste, termasuk di dalamnya tiga orang feminis muda Sumatera 

Utara.   

Apa yang berbeda dari putaran terakhir ini adalah dimulainya upaya untuk saling 

membuka diri, kesadaran akan pentingnya manajemen konflik antar individu aktivis 

maupun lembaga perempuan, serta upaya  rekonsiliasi, dengan perhatian khusus kepada 

para aktivis muda. 

 

Penutup 

Tidak mudah membuat kesimpulan perjalanan sebuah gerakan. Tulisan ini, 

sebagaimana telah disebut di awal, hanya sebuah upaya untuk menggambarkan secara 

ringkas cuplikan sejarah dan dinamika gerakan perempuan, khususnya para aktivis dan 

LSM perempuan di Sumatera Utara.  Oleh karenanya, penulis tidak akan menyimpulkan 

apapun, karena ini disadari masih merupakan pembuka bagi upaya penulisan perjalanan 

panjang gerakan perempuan di Sumatera Utara yang lebih komprehensif. Tulisan ini 

merupakan halaman sejarah yang terbuka diisi setiap orang atau lembaga dan mengaitkan 

sejarah dirinya dalam lingkup gerakan perempuan, termasuk bagi KSPPM. Karena 

gerakan perempuan adalah gerakan dari salah satu elemen masyarakat menuju keadilan.  

Ukuran keberhasilan dapat ditunjuk secara konkrit, tanpa menafikan dan 

memarjinalkan hasil-hasil yang telah dirasakan secara individual oleh para aktivis di 

dalam gerakan ini. Meskipun demikian, bila merunut pada cuplikan sejarah sejak awal 

abad 19 di atas, tentu adalah wajar untuk mempertanyakan: Sudah berapa banyak jumlah 

aktivis, organisasi, dan LSM perempuan saat ini? Bagaimana posisi perempuan saat ini 

secara konkrit di dalam hukum adat, gereja, atau lembaga agama lain, politik, bahkan 

dalam Keluarga? Apakah telah ada kemajuan, ataukah statis, lari di tempat, bergerak 

seperti spiral, atau bahkan mundur? 

Sebagai sebuah gerakan menuju perubahan, perubahan seyogyanya terjadi mulai 

dari tingkat individu, lalu komunitas dan sistem, secara informal maupun formal. 

Internalisasi sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut seseorang, tentu mempengaruhi 

budaya, norma, dan tindakan bersama di dalam gerakan. Selain juga, didukung oleh 

aturan, kebijakan, dan alokasi sumberdaya.  Dengan demikian, dalam perjuangannya 

bersama gerakan lain, nilai-nilai ini bisa ditularkan untuk bersama bergerak menuju cita-

cita: Keadilan dan Kesetaraan! 

 

Jakarta/Medan, 19 Agustus 2007 

 

Kepada KSPPM. 
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Kegiatan ini diprakarsai oleh penulis dan Nani Zulminarni (PEKKA–Jakarta), mengundang beberapa 

aktivis perempuan secara individual yaitu Kasmiati (Lombok), Debbie (Bali), Tekla (Kalimantan Timur), 

Yuni Pristiwati (Jakarta), Lusi Herlina (Padang), Anna Marsiana (Nias), Lely Zailani (Sumatera Utara). 



Selamat ulang tahun. Seperempat abad adalah usia yang cukup matang bagi sebuah 

lembaga sejenis ini.  Terimakasih karena telah berhasil membuat saya mengelola waktu 

yang sangat sempit untuk menulis, dan menabung berbagai referensi untuk penulisan 

lengkap kelak. Semoga KSPPM semakin matang, mengakar di masyarakat dan peka 

terhadap isu gender, terutama di masyarakat Batak dan di lingkungan Gereja.   

Dina Lumbantobing. 

 

 


