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 Pembela HAM adalah setiap orang, baik secara individual 
maupun kolektif yang mempromosikan dan 
memperjuangkan perlindungan dan realisasi perwujudan 
hak asasi dan hak fundamental lainnya. 
(Pasal 1 United Declaration on Human Rights Defenders)

 Perempuan Pembela HAM adalah perempuan yang secara 
aktif terlibat dalam upaya pencegahan, pembelaan, 
penegakan serta upaya untuk memajukan hak asasi 
manusia dan hak-hak perempuan, terutama yang berkaitan 
dengan gender dan seksualitas. 
(Women Human Rights Defender 
International Coalition, 2015)

 Salah satu perjuangan hak asasi manusia yang kerap 
diperjuangkan oleh Perempuan Pembela HAM adalah 
Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Terlihat jelas dari contoh kasus penolakan perempuan 
terhadap kerusakan lingkungan seperti kasus Aleta Baun 
(penolakan penambangan marmer), Kartini Kendeng 
(penolakan penambangan batu kapur), hingga kasus Hultia, 
dkk (penolakan operasional gudang tembakau yang diduga 
menghasilkan polusi udara).t



• Komnas Perempuan mencatat bahwa 
sepanjang tahun 2020, terdapat 26 kasus 
kekerasan terhadap Perempuan Pembela 
HAM, dengan jumlah yang terus bertambah 
setiap tahunnya. 

• Komnas Perempuan dalam laporan tentang 
situasi Perempuan Pembela HAM (2007) 
menemukan bahwa Perempuan Pembela 
HAM memiliki kerentanan tambahan karena 
identitas Perempuan Pembela HAM 
sebagai perempuan, yang mengarah pada 
tubuh, seksualitas atau identitas 
gendernya. Identitas gender ini lahir dari 
interaksi atau hierarki yang dibangun oleh 
lingkup adat atau identitas komunal 
tertentu (Oxfam, 2021). 

• Perempuan Pembela HAM seringkali dilihat 
sebagai sosok yang menentang norma 
gender sosial dan budaya. Ancaman 
kekerasan, permusuhan dari anggota keluarga 
dan kelompok, ancaman perceraian dan 
perpisahan dengan anggota keluarga hingga 
pelecehan dialami perempuan. 

2 Mengapa Perempuan Pembela HAM 
Membutuhkan Perlindungan Lebih?

Mengenal Perlindungan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) 3/6

• Terdapat halangan bagi perempuan Pembela 
HAM dalam mengakses layanan dan 
sumber daya sebagai respon atau tanggapan 
atas kekerasan yang dialaminya dari segi 
struktur sosial dan budaya. Tindakan dapat 
berupa pelecehan verbal berbasis jenis 
kelamin, intimidasi, pengucilan, pelecehan 
seksual hingga pemerkosaan.

• Artinya, terdapat hambatan-hambatan 
tambahan yang dialami perempuan ketika 
mengakses keadilan atas kekerasan yang 
dihadapi, termasuk akses dan dukungan 
kelembagaan (formal dan informal) dan 
hukum. 



Instrumen Kebijakan International

• Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM).

• Resolusi PBB A/RES/68/18 Tahun 
2013 tentang Perlindungan Terhadap 
Perempuan Pembela HAM.

• Deklarasi Marakesh yang disepakati 
oleh negara-negara anggota PBB 
pada Oktober 2017. 

Seluruh dokumen tersebut memandatkan 
kepada negara anggota untuk terus 
mempromosikan HAM dan peran 
Perempuan Pembela HAM. 

Instrumen Kebijakan Nasional

• Pasal 28C dan 28G UUD 1945.

• Undang Undang No. 7 tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

• UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial.

• UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

• Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak dalam Konflik Sosial.

• dan peraturan perundang-undangan terkait 
lainnya yang mengatur signifikansi peran 
perempuan dalam pemajuan, pemenuhan dan 
perlindungan HAM.

Catatan:

Hingga saat ini belum ada aturan khusus yang 
spesifik memberikan pengakuan dan perlindungan 
konkret terhadap Perempuan Pembela HAM, 
khususnya Perempuan Pembela Hak Atas 
Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

3 Pengakuan Perlindungan terhadap
Perempuan Pembela HAM
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• Bagi Pemerintah, perlu mengarusutamakan pemberian 

pengakuan dan perhatian khusus terhadap Perempuan 
Pembela HAM yang dapat dimuat dalam rangkaian peraturan 
nasional maupun dalam aturan pelaksananya.

• Bagi Aparat Penegak Hukum:

- Mendorong penerapan aturan yang berperspektif gender 
dalam penanganan kasus Perempuan Pembela HAM mulai 
dari pemulihan di tingkat penyidikan/penyelidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga pasca 
putusan. Penyediaan fasilitas terkait kesehatan reproduksi 
penting dilakukan terutama bagi Perempuan Pembela HAM 
yang sedang menstruasi, hamil atau menyusui. 

- Menyediakan akses Perempuan Pembela HAM terhadap 
keadilan dan pemulihan. Pemulihan dapat berupa 
pemulihan psikologis (well-being), pemulihan bagi keluarga 
dan komunitas serta pemulihan secara sosial.  

• Bagi pemerintah dan masyarakat sipil pada umumnya, 
Mendorong peningkatan kapasitas dan edukasi untuk 
meningkatkan kesadaran akan kerentanan yang dialami 
Perempuan Pembela HAM dan menyediakan data mengenai 
bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender melalui 
pengembangan alat/tools dan data yang mutakhir.

Rekomendasi
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 Selain melakukan pengaduan melalui instansi/lembaga 
pelaporan lainnya, terkhusus pejuang HAM perempuan dapat 
melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan akan 
mengasistensi korban untuk dapat menanggulangi segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak 
asasi manusia

Apa yang harus dilakukan?

• Mendokumentasikan bukti dan proses partisipasi publik 
yang dilakukan serta proses terjadinya kekerasan 

• Melakukan pelaporan kepada pihak berwenang (Komnas 
Perempuan dapat membantu merujuk atau mengeluarkan surat 
rekomendasi untuk mempercepat penanganan korban atau 
memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
berangkat dari aduan/laporan yang diterima Komnas 
Perempuan)

• Mencari tempat aman bila diperlukan (dapat dibantu oleh 
Komnas Perempuan melalui LPSK)

Indonesian Center
for Environmental Law

Indonesian Center
for Environmental Law@ICEL_indo@icel_indoicel.or.id

 Call Center:
 021-80605399

 Fax:
021-3925227

 Konsultasi Layanan Pengaduan:
08 111 129 129

 Email:
pengaduan@komnasperempuan.go.id

 Mengisi berkas pada website
pengaduan.komnasham.go.id/home/pengaduan-online

  dan atau mengontak media sosial KomnasPerempuan

Kontak Komnas Perempuan

Bagaimana Jika Anda Mengalami atau Melihat
Kekerasan Pada Pejuang HAM Perempuan?
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