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Pendahuluan 

         Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku, bahasa dan 

budaya, disertai dengan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, dan sehingga 

membentuk masyarakat yang majemuk dan heterogen, dimana tentunya mempengaruhi 

perilaku setiap warga masyarakat, baik individu maupun kelompok. Keberagaman 

masyarakat seperti ini sangat berpotensi terjadinya konflik sosial yang senantiasa 

mengarah pada tindak kekerasan fisik maupun psikis. 

    Papua yang dikenal sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang berasal 

seluruh belahan Indonesia, Sabang hingga Merauke dan Miangas sampai Kepulauan Rote, 

yang memperlihatkan kerukunan dan toleransi dari berbagai komunitas “multietnis, 

multibudaya, multiagama” selama puluhan tahun. Oleh karena itu, tidak heran jika provinsi 

terujung di bumi Nusantara ini, ‘Bumi Cenderawasih’ dijuluki sebagai “Miniatur 

Indonesia”, dimana terjalin suatu kehidupan yang aman dan damai selama puluhan tahun. 

     Disisi lain, salah satu tujuan hidup dari sebagian besar umat manusia baik secara 

individu maupun komunitas adalah terciptanya rasa aman dan damai penuh sejahtera, serta 

menghindarkan diri dari segala bentuk pertikaian dan konflik antar sesama masyarakat. 

Konflik selalu menimbulkan korban secara fisik dan psikis terhadap masyarakat, keluarga 

dan komunitas pada umumnya, dan terutama bagi kelompok yang lemah, perempuan, 

anak, lanjut usia, dan kaum disabilitas. Terjadinya konflik antar masyatakat, lazimnya 

disebabkan adanya perbedaan pandangan, keinginan, tujuan hidup terkait dengan 

kelangkaan sumber daya, sehingga menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, dan berujung 

pada suatu persecokan dan pertikaian di dalam lingkungan masyarakat.  

    Tidak selamanya konflik dalam lingkungan masyarakat baik horisontal maupun 

vertikal, mengakibatkan hal yang buruk, seperti yang dikemukakan oleh Bushra & Lopez 

(1993:19) bahwa gender dan konflik memiliki hubungan yang erat, dimana konflik ini 

tidak hanya merupakan suatu kekuatan yang menghancurkan, tetapi juga dapat menjadi 

suatu peluang untuk mendorong kekuatan dengan pendekatan yang positif, terutama jika 

konflik itu dikelola dengan baik, bahkan diselesaikan dengan pendekatan agama, maka 

akan menciptakan prospek baru bagi semua pihak. Terlebih lagi jika menjadikan aspek 

gender sebagai suatu sintesis dalam melakukan analisis terhadap lingkungan secara 

individu maupun komunitas yang terlibat dalam konflik. Sekalipun pihak yang terlibat 

dalam suatu konflik adalah laki-laki, namun dapat berimbas pada keluarga dan terlebih 

pada perempuan dan anak-anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari 

seseorang yang terlibat dalam suatu konflik sosial (Turshen & Twagiramariya, 1998).  

Sosok perempuan dan anak selain menjadi sasaran dari kekerasan akibat konflik, namun 

disisi lain kedua figur ini dapat juga menjadi agent of peace  di dalam wilayah konflik 

terutama konflik antar suku, warga masyarakat, kampung dsb (Rustiani, 2021) 
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Perempuan dan Anak sebagai Korban Konflik 

         Situasi konflik sosial yang lazim terjadi, khususnya di wilayah Provinxi Papua masuk 

dalam beberapa kategori konflik sosial  sesama masyarakat antar kelompok suku, wilayah 

dan antar masyarakat dan kelompok militer, yang disebabkan oleh berbagai alasan.  

        Fakta menunjukkan bahwa konflik membawa kerugian nyawa manusia dan juga harta 

benda. Sebagaimana yang dirilis oleh berbagai salah satu  media, BBC Indonesia (5 

Agustus 2019), dimana ketika konflik bersenjata terjadi di Kabupaten Nduga selama 

kurang lebih 8 bulan, mayoritas masyarakat Nduga termasuk anak-anak, terpaksa harus 

mengungsi di hutan belantara pegunungan tengah. Bahkan terdapat  beberapa perempuan 

yang terpaksa melakukan proses persalinan di tengah hutan. Salah satu perempuan dari 

2000 pengungsi Nduga, Ibu Jubiana (ibu dari 4 orang anak di Distrik Mugi) melahirkan 

seorang anak perempuan di dalam situasi perjalanan pengungsian ditengah hutan yang 

diberi nama “Pengungsi”. Kehidupan bayi “Pengungsi” selanjutnya dalam pengungsian, 

hanya dibalut dengan anyaman daun pandan hutan.   

            Gambar1: Ibu Jubiana dan Bayi                       Gambar 2: Masyarakat Pengungsi ditengah  

                              Pengungsi di Kab Nduga                           hutan dan udara yang dingin di Nduga 
 

  
        

 Disamping hilangnya aspek keamanan dan kenyamanan, anak-anak korban konflik tidak 

dapat menjalani proses pendidikan dengan baik selama kurun waktu 8 – 12 bulan. Anak-

anak kehilangan hak untuk belajar, bermain dan melakukan aktivitas tumbuh kembang 

anak dalam proses pemenuhan hak anak, seperti yang tercantum dalam 33 indikator hak 

anak sama sekali tidak terpenuhi. Selanjutnya, mereka tidak memperoleh makanan dengan 

asupan gizi yang memadai, bahkan cenderung mengalami kekurangan sandang dan pangan 

yang layak. Hal lain yang merupakan imbas dari adanya konflik adalah hilangnya peluang 

bagi masyarakat untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup seluruh anggota 

keluarga.  

         Konflik lainnya, yang terjadi beberapa bulan lalu, yaitu konflik bersenjata di Kota 

Ilaga Kabupaten Puncak. Sebahagian masyarakat adalah perempuan dan anak yang 

diungsikan ke Timika dan sekitarnya, khususnya di daerah Kwamki Narama. Informasi 

yang diperoleh dari mama pengungsi, bahwa mereka mengalami kesulitan makanan, air 

bersih dan tempat penginapan.  Ada yang menumpang dirumah kerabat, saudara, rekan se 

gereja dan masyarakat lainnya. Mereka merasa tidak leluasa berada di tempat tumpangan, 
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terutama bagi kaum perempuan, dimana mereka tidak dapat menyiapkan makanan untuk 

anak dan keluarga, karena berbagai keterbatasan yang dialami selama masa pengungsian. 

 

 

               Gambar 3 & 4 Sosialisasi Gender bagi Masyarakat Pengungsi dari Ilaga yang 

berada di Kwamki Narama Timika, 28 Juni 2021 

 

 
  

Angka kekerasan yang tinggi di Provinsi Papua, juga dapat disebabkan oleh karena adanya 

konflik sosial yang berkepanjangan, terutama pada beberapa wilayah rawan konflik di 

Provinsi Papua.  

 

 
          Sumber: DINSOSDUKCAPILP3AKB PROV. PAPUA, 2021 

 

Korban dari konflik ini tidak saja dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga 

dapat berbentuk penelantaran keluarga (ekonomi/kesejahteraan). Sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh data yang ditampilkan di atas  bahwa 16,66 persen merupakan 

penelantaran. 

 

Peran Perempuan  dalam Wilayah Konflik 

        Sebagaimana yang telah dielaborasi sebelumnya bahwa perempuan dan anak tidak 

hanya menjadi korban dalam suatu konflik sosial, tetapi dapat juga terlibat menjadi 

pendamai antara kelompok yang bertikai.  Hal ini sudah terbukti pada beberapa peristiwa 
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konflik yang terjadi di beberapa negara, secara nasional dan bahkan terjadi juga di dalam 

wilayah Provinsi Papua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.  Secara nasional, 

komitmen pemerintah Indonesia terkait pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian 

konflik sosial ditunjukkan dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan 

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan merupakan 

pemberi kontribusi terhadap beberapa konflik yang terjadi di negara ini. Bahkan 

merupakan peacekeepers perempuan terbesar ke-7 di dunia dan ke-1 se Asia Tenggara 

(Kemen PPPA RI, dalam Siaran Pers : B-293/Set/Rokum/MP 01/11/2020). 

Jika dicermati secara seksama serta berdasarkan beberapa laporan penelitian, maka dapat 

dirumuskan adanya kontribusi perempuan dalam beragam ranah konflik, sebagai berikut: 

1. Inisiator perdamaian  

         Ketika terjadi suatu konflik sosial, pihak pemerintah berupaya untuk mencegah 

terjadinya konflik yang berkepanjangan, dengan melakukan berbagai mediasi untuk 

mendamaikan semua pihak yang bertikai. Menurut hasil penelitian tentang resolusi 

konflik yang responsif gender, tahap penyelesaian beberapa konflik, figur perempuan 

tampil melalui soft character  yang dapat membangun kepercayaan dari semua pihak 

yang bertikai, sehingga menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi terwujudnya 

perdamaian suatu konflik dengan baik. Sekalipun menurut konsep gender, sebagian 

besar public role lebih didominasi oleh kaum laki-laki ketimbang perempuan, dan 

kondisi konflik, sebagai besar aktor yang terlibat dalam konflik itu juga laki-laki, 

namun ketika berada pada tahapan resolusi konflik, sosok perempuan yang mampu 

untuk tampil sebagai pendamai yang tepat. 

   

2. Negosiator 

Penyelesaian suatu konflik, tidak saja membutuhkan seorang inisiator 

perdamaian yang memiliki kemampuan leadership yang baik, namun juga 

membutuhkan seorang negosiator yang memiliki pengalaman kemampuan untuk 

mendengarkan, mengamati, dan tidak hanya menghakimi mereka yang terdampak 

konflik. Kemampuan ini lazimnya dimiliki oleh kaum perempuan yang selalu sabar 

dalam menghadapi situasi konflik, serta dapat berperan sebagai seorang negosiator 

bagi semua pihak . 

Hal ini telah dijalankan oleh salah seorang anggota Steering Committee 

SEANWPNM Indonesia, Shadia Marhaban, yang masuk dalam tim negosiasi 

perdamaian di Aceh. (Kemenlu RI, Juni 2021) menyatakan bahwa komitmen terhadap 

kesepakatan perdamaian merupakan kunci bagi penyelesaian sengketa. Seorang 

perempuan cenderung untuk mempertahankan komitmennya dan tidak mudah 

dipengaruhi berbagai kepentingan pribadi, politik atau golongan tertentu.  

 

3. Penyedia Kebutuhan Primer Korban 

         Sehubungan dengan peran gender yang lebih sering dieksekusi oleh kaum 

perempuan adalah peran reproduktif  yang memperhatikan berbagai kebutuhan primer 

para korban, terutama anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan kelompok difabel yang 
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biasanya terabaikan oleh pihak yang berkompeten. Pada saat konflik, para Relawati 

lebih jeli untuk memperhatikan kebutuhan primer. Perempuan dapat memainkan peran 

ganda, baik sebagai penyedia kebutuhan primer, tetapi juga dapat memainkan peran 

sebagai inisiator dan negosiator bagi semua pihak, sehingga dapat mencapai 

perdamaian. 

 

Simpulan dan Rekomendasi  

          Dampak dari adanya konflik sosial, biasanya lebih dirasakan oleh perempuan dan 

kelompok terabaikan lainnya, kehilangan nyawa (orang tua), harta benda (rumah) dan 

kesempatan untuk mencari nafkah, sekolah, layanan kesehatan dan ketersediaan pangan.  

           Namun, disisi lain kaum Perempuan memiliki kemampuan yang tak ternilai untuk 

menjadi aktor agen perdamaian (peacekeepers),  inisiator maupun menjalankan peran 

sosial gender dalam menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi para korban konflik 

sosial, khususnya di Provinsi Papua.  

                    Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 

rekomendai yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Penyusunan data base konflik berbasis gender, sehingga tersedia data korban konflik 

sosial dan keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik di Provinsi Papua.  

2. Perlunya pelibatan Kaum Perempuan dalam manajemen konflik dan pengambilan 

keputusan melalui strategi gender mainstreaming dan gender equality sangatlah 

penting, sehingga para korban pengungsi yang berupaya mencari suaka akan hidup 

dengan aman, dan terhindar dari para pelaku pelanggaran HAM. 
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