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IDA 

Selamat pagi teman-teman. Kita mulai saja ya. Ini sudah separo. Assalamualaikum wr. wb. 

Selamat datang di Joglo Winasis milik IRE. Temen-teman terima kasih sudah berkenan hadir 

memenuhi undangan kami. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt berupa 

sehingga kita berkumpul di sini mendiskusian hal penting tentang Raperda BPD Kabupaten 

Sleman. Saya ingin menjelaskan kenapa teman-teman dihadirkan. Dua tahun yang lalu, bulan 

Agustus 2016, kita beberapa teman masih ada di sini melakukan advokasi Reperda BDP 

Kabupaten Sleman. Tapi gak ada permen untuk mendasari Perda BPD.  

Kita melakukan beberapa langkah advokasi, atau aktif membaca. Ada Permendagri 110/2016, 

ada perubahan besar aturan tentang BPD. Pemerintahan Sleman melakukan revisi terhadap Perda 

yang sudah dikeluarkan pada tahun 2016 lalu. Saat ini kesempatan bersama untuk mempengaruhi 

Raperda tersebut.  

Ini pertemuan pertama, artinya pertemuan pertama adalah masa bersama-sama melihat yang 

bekaitan dengan substansi isunya, Raperda Kabupaten Sleman, terkait keterlibatan kita di 

pertemuan pertama ini. Siapa melakukan apa? Modelnya bagaimana? Di dalam isu desa, Raperda 

BPD sebagian kecil peluang sebagai masyarakat sipil pada umumnya. 

Bapak ibu sekalian karena ini bagian isu besar lainnya, kita meminta Mas Naji untuk 

memberikan beberapa patah kata, betapa pentingnya isu desa dan BPD letaknya ada di mana? Ini 

ruang penting bagi kita, ruang bagi desa, bukan satu-satunya. Ada ruang lain yang bisa kita 

manfaatkan, agar gagasan tentang kesejahteraan masyarakat, demokrasi, partisipasi peremupuan, 

dan penghilangan kekerasan terhadap perempuan bisa ditanggulangi. Kita akan minta ke Mas 

Naji menyampaikan.  



Kalau teman-teman sudah masuk di dalam grup, sebagian udah dapat rancangan daerahnya. Atau 

berkenan membuka google, bisa membuka Permendagri 2016, itu dua dokumen penting jadi 

basis terkait isunya. Di sebelah saya ada Mas Naji, pertemuan pertama kita difasilitasi IRE agar 

kita bisa berkumpul dan ada support lainnya. Di dalam isu BPD adalah sebagian isu tentang desa 

yang penting untuk diketahui, sepatah dua patah kata. 

SUNAJI 

Assalamualaikum wr. wb. 

Terima kasih atas kepercayaan jaringan untuk menggunakan Joglo Winasis untuk berkumpul dan 

berembug. Ini dua tahun lebih kita berkumpul di jaringan advoksi BPD. Saya dapat informasi 

dari Mbak Reni, mungkin gerakan kita untuk memastian agar kebijakan-kebijakan negara dalam 

hal ini pemerintah nasional, daerah, desa yang inklusif harus kita perjuangakan. Sejauh ini tidak 

ada kebijakan yang begitu saja yang berpihak pada kepentingan marjinal di desa. Entah 

perempuan, difabel, dan lainnya. Penting untuk memastikan itu dalam bentuk regulasi, progam, 

anggaran. Sirkuit keberpihakan ini haus kita urai. Tidak nompo begitu saja, seprti kasus UU 

Desa. Didesain konstruktif untuk berpihak pada siapa pun. Inklusif, tetapi dalam regulasi teknis 

udah mulai masuk angin. Misal permendagri 110 ini yang meminoritaskan perempuan. Satu 

orang dia. Peremupuan dibiarkan ada dalam kesendirian, dalam 5-7 anggota BPD. Itu juga 

perosalan. Karena politik kita membantu paham ide-ide ruang politik laki-laki. Yang bias gender.  

Karena itu desain kayak Permendagri 110 diamini begitu saja secara teknis di level daerah. Atau 

menjadi kehidupan sehari di desa. Perempuan tidak sekedar kehadirannya, tapi kepentingan 

perempuan itu yang kita utamakan. Entah itu dalam bentuk kehadiran, dipikirkan dalam 

kebijakan program, atau bisa terlibat dalam everyday politic itu. Karena itu Sleman hanyalah 

sebagai titik masuk kita. Dua-tiga tahun sing diocek Sleman terus. Harusnya ada kabupatan yang 

lain di Kulonprogo, Gunungkidul, dan lain-lain. Cedak Narasita dan Idea. Ada Satunama di desa 

Sleman. Ada wajah-wajah kebijakan kabupaten saat ini yang terkait BPD pembangunan desa, 

seleksi perangkat desa. Itu yang di luar Sleman juga penting untuk advokasi. Lokusnya Sleman 

ya oke. Kita bisa gak diperluas perhatian kita. Jangan hanya di Sleman. Sementara kita coba 

kemenangan kecil di Sleman, akan menghadirkan kemangan-kemenangan lainnya. Prototype-nya 

di Sleman. Saya pikir itu Mbak Ida. 



Kita ini sedang mengembangkan program sektor pengetahuan. Kita bersinergi dengan program-

program yang kita anut. Yang lainnya juga gitu. Nanti urunan sumber daya program. Narasita 

slow, Idea slow, bisa masuk. Karena misi kita memperjuangkan pendekatan inklusif maka 

pergerakan ya inklusif juga. Itu ya. Matur suwun. Tapi ide-ide soal keterwailan, soal kebijakan 

yang pro perempuan harus kita upayakan dan kita bela dengan pergerakan kita ini.  

Wassalamualaikum wr. wb.  

IDA 

Terima kasih Mas Naji. Kita bisa langsung, sebelum masuk ke diskusi tentang substansi Raperda 

dan peraturan lainnya. Kita perlu kenalan dulu ada komponen dan wajah baru di lingkaran ini.  

Saya Ida dari perkumpulan Narasita. 

Saya Naji, IRE. 

Saya Dina, IRE. 

Novi, perempuan politik. 

Wahyu, Forkom DIY. 

Zakiya Sadonoharjo, aliansi perempuan Sleman. 

Reni, Narasita. 

Warsiah dari Muslimat Sayigan. Caleg PKB. 

Rudatin, warga baru, belum punya lembaga. Bu dukuh. 

Eni, dari Desa Sendanghadi 

Sri Haryati, KPI Sleman. 

Sumarni, KPI Sleman. 

Sohim, KPI Sleman. 

Wulan, KPI Sleman. 

Emi Wijayani, independent. Advokat. 



Tanti, caleg PDI Perjuangan. 

Gunandri, caleg. 

Nuryanti, muslimat Kecamatan Tempel. 

Irsyad, Satunama. 

Sunarji, BPD Wonokerto baru 

Melani, IRE. 

Indah, IRE. 

Zulvi, IRE. 

Rajif, IRE. 

Mahmud, IRE. 

Arina, Aliansi Perempuan Sleman. 

Ipang, IRE. 

IDA 

Terima kasih kita udah berkenalan. Ada yang dari institusi, ormas, dan dari Parpol. Setidanya 

kita komplet. Ibu-ibu sekalian saya undang Mbak Dina dan Mas Rajif ke depan menyampaikan 

substansi tentang Raperda DIY.  

RENI 

Assalamualaikum wr. wb. 

Terima kasih teman-teman atas undangannya, juga Mbak Dina. Bukan untuk mengkooptasi 

jaringan tahun 2016, perumpulan ini perlu identifikasi atas nama apa. Karena mengundang 

elemen baru, karena ini memperluas gerakan. Pansus tidak bergeming, kami kehilangan langkah. 

Mekanisme dengan rapat pendapat umum dari DPRD itu ketinggalan, rapat 29 siang di foodcourt 

UNY, 29 kita mengejar rapat di Ngaglik. Kita ingin mendapat gambaran tentang warga. Apa 

yang dipikirkan? Beberapa ada yang baik juga. Ada bapak-bapak yang bilang demokrasi 



melibatkan semua. Sebulan dengan 27 kegiatan, policy memo, ketemu dengan ketua pansus di 

rumahnya, untung teman-teman datang. Ini mau disahkan.  

Nah ketika kita hadir, walhasil dua bulan kemudian jadwal itu berlanjut. Kita harus mendatangi 

setiap fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sleman. Selain kita mendorong kepentingan adanya 

perempuan duduk di DPRD harus berdialog denga partai. Partai secara normatif bagus, tapi 

pandangan umum fraksi di rapat paripurna normatif juga. Betapa mereka kurang memahami apa 

yang kita pentingkan. Perspektif itu lama. Raperda bersamaan dengan pengisian perangkat desa. 

Ada tiga paket: BPD, Pasar Modern, satunya lupa.  

Saat kita ingin mendesakkan perlunya keterwakilan minimal 30% memang bukan mekanisme 

musyawarah yang inklusif. Pertama wilayah dusun. Mbak Dina bisa menjelaskan secara rinci 

dari sisi substantif bagi peran, saya dan mbak Ida ke teman jaringan. Ini pun saya harus 

sampaikan ke teman-teman. Saya ingat Perda itu akan diperlakukan dipengisisan BPD 2019. 

Mau ke dinas BPD. Penting untuk pemberdayaan aparatur desa. Lah Mbak, itu akan dicabut 

karena dibongkar hampir 50%. Ini bikin baru. Akan diperlakukan 2020. Dengan alasan 2019 

tahun politik, kalau diberlakukan gak bisa memberlakukan sebagai pemilihan Kades. Pemdes 

meminta kemendagri meminta penangguhan di tahun 2020. Kita punya waktu mengkonsolidasi 

di banyak desa, 86 desa. Kemendagri perempuan minimal satu, ada tiang. Ada PAW. Itu 

minimal satu, artinya kita menambah. Kalau 86 desa, ada banyak perempuan potensial berharap 

bisa bergerak. Sayang kalau tidak direbut, tidak diperjuangkan. Semoga ini teman-teman punya 

semangat lebih dari kami. Porses belajar bisa di mana saja. Saya kira cukup. Mbak Dina akan 

lebih banyak. Di belakang kita bisa lihat action plan. 

Kita ditinggal. Fraksi PKB Mbak Yuyun, ngatur jadwal di Dampil Pansus. Kemarin itu ada list 

Dapil, sekarang gak ada. Ini harus dicari kenapa sebabnya begini. Kita boleh dong berwaksangka 

positif. Dan itu harus transparan. Kita merasa ditinggal dan apa sebabnya.  

Pak Narjo bisa jadi comandate. Saya sebagai jaringan. Gitu kawan-kawan terima kasih.  

Wassalamualaikum wr. wb. 

DINA 



Ibu dan bapak sealian terima kasih. Ini rute lama kita dua tahun yang lalu kita kejar-kejaran ini. 

Dengan Pansus dikejar sama Mbak Reni, yang dulu dua tahun lebih muda dari searang. Saya 

dapat kabar dari Mbak Reni RDPU sudah diperlakukan di desa saya dan Mbak Wulan. Dapat 

kabar tenang Raperda sudah dikunci untuk keterwakilan perempuan. Saya ingin sambil nulis. 

Saya menuliskan rute formalnya di BPD. 

Kita itu beruntung 2 tahun yang lalu 2016 keluar Permen pengisisn BPD. Di situ disebutkan ada 

keterwakilan perempuan, dalam mekanisme pengisian BPD. Ini permen 110/2016, ada memilih 

keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah. Di sini memilih satu orang (keterwakilan 

perempuan) dan ini dikunci. Kebanyakan daerah menyerah. Kita bisa masuk untuk keterwakilan 

wilayah. Menetapkan kuota di sini, saya itu sering diajari Mbak Ida, kita tetapkan 30% 

keterwakilan perempuan di BPD. Bisa menambahkan kuota di sini. Semisal di Klaten kita bicara 

angka. Jumlah anggota BPD 5-9 kalau di sini sudah satu, di keterwakilan wilayah bisa dua, laki-

laki dua. Kalau tujuh, perempuan 2, laki-laki 4. Ini harus kita draft. Kalau draft sleman, ini saya 

gak tahu ngedraftnya gimana. Ini lebih parah dari dua tahun yang lalu.  



 

Kalau bicara mekanisme, Pemdes itu gagal memahami. Mekanisme dalam Permen ada dua. 

Pertama pemilihan langsung, berikutnya musyawarah. Ini yang dianggap demokratis. Nah 

sayangnya di Sleman…  Saya coba buat DIM (Daftar Investari Maslalah).  

Bab II keanggotaan BPD, ini fatal. Sama Sleman dikunci. Kalau bicara isu perempuan kas kita 

untuk bisa masuk untuk jadi anggota, mekanime musyawarah perwakilan yang datang tokoh-

tokoh dan tokoh laki-laki, dan habis. Yang ada cuma satu itu. Itu satu kesalahan fatal yang terjadi 

di Sleman. Jadi pansus harus kritis soal ini. Ini tidak sesuai dengan Permen. Berikutnya, 

keanggotaan BPD, bisa dari ketua RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dengan menjamin 

keterwakilan perempuan.  



Padahal siapa pun berhak jadi anggoa BPD. Definisi tokoh di desa itu merujuk elit lokal. Nah, ini 

juga wilayah sebagaimana ayat 1 wilayah padukuhan. Ini sesuatu yang gak penting dan diatur 

lagi. Nah ini, pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang 

punya hak pilih. Ini sama dengan Permendagri, tapi di Sleman di ayat 4 ditambah lagi, terdiri 

dari dua unsur lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok perempuan desa. Mereka yang 

tergabung gak bisa milih. Ini ngaco. Makanya ini saya katakan agak parah. Karena dikunci-kunci 

tadi. Pertama mekanisme dikunci di keterwakilan. Lalu dikunci siapa yang milih perempuan. 

Teman-teman KPI bisa jadi lembaga kemsyarakatan desa. Biar kita gak kecolongan.  

Semakin banyak lembaga kemasyarakatan desa menarik. Makanya tadi Bu Wulan bisa bikin 

balai perempuan. Ketika memilih perempuan pun yang elti-elit saja. Nanti akan dikunci lagi, di 

mana memilih keterwakilan perempuan. Ternyata pertemuan dilegitimasi oleh desa, misal PKK. 

Yang PKK sendiri tidak semua mengakomodir PKK. Karena permendagri sekali pun tidak 

mengunci soal itu. Itu diserahkan ke desa. Nah kemudian saya mengusulkan ini dihapus. Lalu 

unsur kelembagaan diatur lagi: PKK, LPMD, Karang Taruna, Rukun Warga, harus diatur lagi. 

Mau dia masuk anggota kelompok atau tidak kalau dia perempuan ya bisa milih. Poin ayat-ayat 

di bawahnya kita hapus saja. Gak penting dan bertentangan.  

Ketika dia mengunci di mekanisme, dia pilih hak pilih. Musyawarah dan hak pilih itu not 

compatible. Kalau hak pilih ya bukan musyawarah dong. Tokoh tadi. Beberapa pasal gak 

konsisten. Bawah, itu terkait perempuan yang saya ambil. Kalau dikunci di musyawarah 

keterwakilan saja bahaya dan bertentangan dengan Kemendagri, dan untuk memilih keterwakilan 

perempuan pun juga dikunci. Ini berpotensi mempengaruhi keterwakilan perempuan di anggota 

BPD.  

Saya ingin mendikusikan apakah kita berusaha mempengaruhi ini. Yang penting regulasi tidak 

bertentangan dengan yang atasnya, kita boleh melampaui itu. Misal 30%. Hanya Mbak Reni 

mengatakan greget di DPRD lemah, atau kita bisa jadikan itu sebagai moment untuk  

bertransaksi. Kayak RPDU gak ada jadwal sehingga kita tak bisa kontrol. Untuk pengawasan 

bisa Mbak Dda. Secara substansi ada titik-titik rencana, akan kita apakan ini. Saya tak kuat di isu 

perempuan, tapi ini sayang saya temukan. Pertama karena ketrewakilan perempuan dan 

mekanisme. 



Kalau memilih tidak pilihan langsung juga ada strategi sendiri. Kalau musyawarah hanya 

memanfaatkan PKK, Dasawisma, atau tokoh-tokoh yang kadang kita tak diundang itu juga 

rawan. Silahkan, nanti kita bisa eksplor. Kalau ada ide-ide lain, ini ada anggota BPD. Ketika riset 

di Klalen, kalau anggota BPD cuma satu dia tak punya teman untu diskusi.Kalau cuma satu dia 

juga akan kalah suaranya. Perempuan cenderung diam pada isu-isu seperti layanan publik, 

lingkungan, dan lain-lain. 

IDA 

Tadi ada diskusi sebentar dengan koalisi perempuan Indonesia. Sedulure dukuh, mekanisme 

tokoh yang buat BDP adalah orang-orangnya tokoh, karena dikunci di musyawarah ini. Seolah-

olah mewakili warga keseluruhan. Kalau kita tak mau itu terjadi, kita memberi ruang. Seilahkan 

Mas Rajif melanjutkan diskusi. 

RAJIF 

Terima kasih Mbak Ida. Saya ingin memberi sedikit insight kenapa UU penting mengafirmasi 

perempuan dan afirmasi politik di desa. Ini di enam kabupaten di Jember, Klaten, Banjarnegara, 

Jombang, Kendal, dan Kebumen. Pada intinya menggarisbawahi situasi yang kondusif. 

Kabupaten berkontribusi positif terjaminnya suara perempuan suara marjinal hadir di lembaga 

desa, termasuk BPD dan arena penggnggaran di desa.  

Dalam konteks ini penting advokasi yang kita lakukan kaitannya bagaimana BPD harus 

menjamin keterwakilan perempuan. Misalnya yang ktia temui di hasil riset tersebut (regular 

assestment). Lingkungan yang kondusif dari kabupaten kota penting menjamin keterwakilan 

perempuan dan kelompok marjinal pembangunan di desa.  

Kabupaten Kebumen mengatur soal kuota 30% hadirnya kelompok perepuan di desa. Ini 

berpengaruh positif di desa. Bahwa dalam proses pembangunan desa melibatkan kelompok 

marjinal. Perbup bupati 31/2015 tentang jenis perencanaan desa, RPJDES, dan RPJMDES. 30% 

penyusun dari perempuan dan semangat inklusif ini dibesarluaskan pada desa sejenis. Yang 

muncul di desa cerita-cerita positif, bagaimana suara perempuan hadir. Perempuan hadir sebagai 

penyusun, karena RPJMEDes perlu sosialisasi dan membangun suasana kondusif. 



Juga yang kita temui di Kebumen ada semangat akuntabilitas, kelompok marjinal ada di 

RPJMDES dan lokakarya desa. Itu cerita-cerita positif. Di enam lokasi itu ada negatif pula. Ada 

kabupaten yang tak mengatur keterwakilan di DPD, di desa pun situasi yang tidak kondusif di 

regulasi kabupaten. Belum munculnya suara perempuan di kabupaten di kelembagaan BPD. 

Regulasi apapun dengan demikian dibuat, ketika berkorelasi positif buat desa 

IDA 

Itu bukti ketika menghadirkan perempuan berimplikasi positif dalam keseluruhan praktik-praktik 

di desa. Saya undang Mbak Zaki untuk maju ke depan, memberikan masukan terkait dengan 

Raperda BPD.  

ZAKI 

Terima kasih teman-teman. Ini jadi reuni advokasi Perda BPD. Kata kuncinya saya kira tidak ada 

demokrasi tanpa keterwakilan perempuan, apalagi kunci yang disampaikan Bu Dina, juga Mas 

Rajif asesment regulasi. Bagaimana perempuan akan hadir dalam satu kelembagaan yang 

bersama BPD. Ini jadi konsen kita semua. Saat ini beberapa desa akan merolling BPD-nya. BPD 

sudah berapa tahun? Tinggal satu tahun lagi, 2019 akan rolling. Selain mempersiapkan 

perempuan, menghadirkan regulasi, bagaimana agar perempuan banyak hadir. 

Kenapa Sleman? Kalau Gunungkidul, ini data dari Satunama, keterwakilan di Gunungkidul 

8,6%, Kulonprogo 5,9%, Bantul 2,5%, Sleman 2,4%. Sleman paling sedikit dalam keterwakilan. 

Aksi keterwakilan perempuan dalam BPD paling rendah di antara kabupaten-kabupaten lain. Ini 

jadi hal mendasar, mau gak  mau kita laksanakan. Demokrasi harus kita hadirkan keterwakilan. 

Kita kunci. Roadmap untuk mengunci aturan tidak mudah. Aliansi BPD harus mendatangi satu 

per satu anggota dewan dari Perda BPD untuk kemudian membuka mata hati dan mata telinga 

menghadirkan Raperda yang lebih inklusif.  

Ini kemudian kita bagi tugas. Pansus dari beberapa fraksi gak mungkin ditongkrongi sendiri. Pak 

Narto, Pak Surana gak masuk. Artinya barangkali kita berbagi tugas ke sana. Dari segala penjuru 

dihadirkan. Mbak Dina sudah berbaik hati, untuk masuk ke segala lini. Kedua, selain dari sisi 

aturan penguatan kapasitas untuk memenuhi prosentasi, itu juga harus disiapkan. Artinya 86 desa 

harus disodorkan nama-nama yang siap di BPD. Apapun caranya, setidaknya sudah dilaporkan 

dulu. Kalau di parpol, ada namanya DPT atau DPS, bisa kita hadirkan kalau kita mau. 



Koalisi perempuan juga. Di situ kalau bisa menyiapkan DPS-nya. Untuk menyiapkan itu kita 

sudah kontak badan pemberdayaan perempuan di Sleman. Sehingga betul-betul jadi BPD sudah 

siap. Ketiga, yang dikhawatirkan, bulan-bulan ini Sepetember-Oktober sebelum menjelang 

pemilu, kesempatan orang untuk kampanye. Kenapa tadi ada ke Bawaslu, sebagai masyarakat 

sipil, ngawekani yang jadi DPS tetapi punya kesempatan yang sama. Ketika turun ke lapangan 

gak ada kesempatan untuk kampanye. Ruang RPDU direbut oleh masyarakat inklusif dan 

menghadirkan perempuan di DPD. 

Daftar RPDU sekarang yang tidak dikasi harus berkejaran. Ini penting supaya nanti Bawaslu 

hadir kalau jadi bagian kampanye. Kalau berkampanye RPDU disemprit. Start-nya harus bareng. 

Sakit hati nho, yang lain difasilitiasi, yang baru tak ada ruang. Ini tiga hal krusial yang harus kita 

kawal sama-sama. Bacaan saya tak jauh dari Mbak Dina. Saya concern ke rekomendasi. Raperda 

dulu: 

Ada peningkatan kapasitas untuk BPD. Ada perwakilan yang diajukan. Di Desa gak ada diskusi 

calon perempuan yang akan dimajukan di BPD. Itu penting menurunkan proses demokrasi. Di 

tataran konsep secara spasial musti kita yakinkan perempuan diusulkan dari bawah. Usulan ini 

harus ada perempuannya supaya di atas tidak hilang. Ini yang jadi concern saya. Kalau dulu satu 

perwakilan tiga dusun, kita bisa diskusikan per dusun atau beberapa dusun jadi satu. Juga 

perempuan, PAW-nya juga perepuan. Penggantinya juga perepuan. Saya berjuang di sana, untuk 

menggantikan perempuan dengan perempuan itu tida ada. Perda pun kita ngawekami agar hal-hal 

seperti itu bisa hadir. Ini satu tahun di BPD, kita bisa mempersiapan kelompok perempuan sejak 

dini. Kita perlu pengawasan dan nongkrongi RPDU agar tak jadi ajang ampanye RPDU. Bahan 

itu bisa dibawa teman-teman. 

Terima kasih. Wasslamualaikum wr. wb. 

IDA 

Tadi ada tiga pokok penting sekaligus. Kita sedang membicarakan tiga level:  

1) Isi kebijakan sendiri, kita perlu membuat alternatifnya. Ada dua hal jangan hanya isu tentang 

musyawarah dan pilihan masuk. Mbak Zaki menambahkan pasal tentang PAW, tapi secara utuh 

tak dijelaskan mekanisme.  



2) Strategi tentang agar bagaimana strategi yang kita diskuiskan sesuai dengan kepentingan kita. 

Langkah-langkahnya gimana agar kebijakan itu muncul?  

3) Bagaimana di tingkat lapangan pun mempersiapkan calon-calon yang layak dan potensial 

untuk menjadi anggota BPD. Jumlahnya minimal perempuan potensial juga sejumlah itu. 

Sekarang topiknya tentang isi kebijakannya. Saya kasih waktu sesi tentang isi kebijakan. Lalu 

kita bagi tiga kelompok, kita pleno dan membagi kerja. Sekarang satu termin tentang isi 

kebijakan.  

Ada Novi, Mbak Handayani. 

NOVI 

Saya sempat membaca tentang Pinsel. Di Permen 110 itu Pinsel tak melibatkan keterwakilan 

perempuan, ketika Pinsel tak melibatkan keterwakilan perempuan. Kalau tim seleskisnya saja tak 

secara inklusif, ini bisa jadi bahasan kita bagaimana mem-break down ke draft. Kemudian saya 

juga akan menyampaikan, ini lepas BPD Sleman. Di Gunungkidul kasusnya sama, mereka gak 

ada RPDU dan itu ada apa? Saya kontak ke teman-teman terkait itu. Perempuan akan ngontak 

Perbup. Perbub gak bisa lepas dari Perda. Proses ini mereka tinggal paripurna. Gitu mbak, terima 

kasih. 

HANDAYANI 

Asslamualaikum wr. wb. 

Saya juga telat, gak terlalu memahami, kebetulan saya anggota BPD Bantul. Bantul 2017 ada 

pemilihan BPD, proses kita baca BPD, saya baca. Bentuk menerapkan PP keterwakilan 

perempuan banyak yang belum sempurna. Ini ada revisi, dulu ada RPDU, karena saya tidak 

terlibat lebih ke pasal-pasal pendapatan. Untuk terkait keterwakilan dan pola itu tidak. Saya 

kecolongan karena sudah terlaksana. Sehingga ngawalnya susah. Biasanya dewan juga, kalau 

gak ada komunikasi yang baik susah juga. Untuk kasus Bantul ada 97 BPD Perempuan, dua 

koma itu lebih. 10 juga lebih. Pemilihan 2017 lebih, 2 Januari dilantik. Di situ ada beberapa 

kendala, penerapan Kemendagri juga agak terburu-buru, pada proses pelaksaanaannya banyak 

hal yang disayangkan. Kita berharap keterwalikan kuota itu kan satu. Masing-masing Dapil atau 

distrik itu tidak diatur dalam keterwakilan perempuan. Ada satu calon perempuan dan gak ada 



ganti juga terjadi. Kita punya sosialisasi tapi susah mengumpulkan mereka. Latihannya dengan 

gini kok gak tertarik? Untuk perekrurtan juga banyak yang tak tahu. Masyarakat gak tahu itu 

satu. Karena gak paham, mereka enggan untuk jadi anggota, gak tahu tupoksinya. Ketika saya 

nanya yang jadi BPD, mereka banyak tunjukkan. Yang nunjuk siapa? Pak Lurah. Saya sendiri 

mengalami, saya ditunjuk, persolan Mbak Novi, Pimsel di kabupaten gak melibatkan perempuan 

yang itu harus dikuatkan dengan aturan. Kemudian di tingkat dusun itu hak mutlaknya pak 

dukuh seakan-akan. Udah kamu atur. Distrik ini cuma satu orang saja. Apalagi mau sampai ke 

perempuan, rapat saja mereka gak dilibatkan. Pimsel itu harus dimulai dari padukuhan, dari UU 

Parpol. Calon BPD-nya harus melibatkan keterwakilan perempuan. Setiap Dapil ada kursinya 

gabungan dari tiap padukuhan misal empat perempuan. Kalau di tempat saya Dapil yang ada di 

perempuannya dua Dapil. Bahkan ada Dapil yang Dapilnya cuma satu. Dari bawah yang itu 

harus dikuatkan dengan aturan. Mungkin kia akan kesulitan untuk SDM, agar mereka mau. 

Banyak orang yang 97 itu separo ditunjuk, kalau gak dari PKK. Proses pemilhanya pun berbeda-

beda. Kelompok-kelompok perempuan yang berbasis perempuan nunjuk orang, gak ada proses 

itu dan mereka harus ada.  

Wassalamualaikum wr. wb. 

IDA 

Berarti kita membuat dua model. Satunya musyawarah harus memastikan ada Pimselnya. 

DINA 

Ada dua proses yang harus kita lakukan. 1) Proses legislasi 2) Level pengorganisasian. 

Di legislagi haru memastikan Raperda memenuhi unsur sesuai ekspektasi. Kita buat DIM (Daftar 

Investaris Masalah). Belum jadi saja udah ada 93. Kedua memastikan level kebijakan. 

Di level pengorganisasi bicara levelnya. Bagian Pemdes gak ada perempuan, informasi gak 

cukup sampai. Itu masalahnya. Sudah ada tokohnya. Sebenarnya kita main dia. 

Biar kita gak lelah, mengunci-unci saja. Pertama mekanisme. 1) Pemilihan langsung 2) 

Musyawarah perwakilan. 

NARTO 



Kalau saya lihat yang sudah didiskusikan, proses pemilihan akan ada ke wilayah yang sesuai 

dengan jumlah penduduk. Kalau kurang dari 4500 ada lima. Ada lima wilayah: 1-5. Ini 

tergantung satu desa ada tujuh pedukuhan, ada pedukuhan yang digabung. Kalau kita lihat di 

draft ada Pansuswil ternyata kemarin yang memilih pak dukuh berarti gak ada panitia di tingkat 

wilayah. Lalu ditarik ke desa, PANWILDES. Di sini misal di setiap wilayah ada tiga. Contoh dis 

isi ada perempuan laki-laki, perempuan-laki-laki, perempuan, ini untuk asimilasi.  

 

Persoalannya dari aturan sudah ditentukan terkait nomor urut. Ini yang menentukan pergantian 

antar waktu, kalau ada pergantian perempuan diganti perempuan. Apakah urutannya perempuan 

dan bawahannya perempuan? Pergantian agar selalu perempuan malah nomor urut 1-3 harus 

perempuan semua. Kemudian seharusnya, atau yang dulu terjadi, yang di wilayah tersebut sudah 

ditentukan. Di tingkat desa tinggal menentukan. Calon jadi sudah ditentukan di wilayah. Draft 

sekarang tidak spesifik di wilayah tapi di desa. Sehingga ada kemungkinan ketika di wilayah 

sudah rangking satu bagaimana di tingkat desa? Bisa jadi di tingkat desa nomor urut 2 atau 3. Di 



draft juga bahwa pemilihan di tingkat pemilihan belum ada perempuan. Pemilhan perempuan di 

tingkat desa, kalau BPD 5, maka satu dipilih. Di tingkat wilayah gak ada gunanya, tapi di tingkat 

desa (bisa). 

DINA 

Ini kan ada mekanisme khusus dan wilayah. Kita bermain di wilayah.  

NARTO 

Dari draft yang ada, di tingkat kewilayahannya belum ada kekuatan. Bagaimana dikembalikan 

dulu kewenangan di tingkat wilayah. Di desa hanya mengesahkan. Menurut saya poin 

keterlibatan perempuan, bisa menjamin tingkat wilayah ini. Karena pergantian antara waktu itu 

berdasar rangking, bisa dipastikan rangking 1-3 perempuan juga. 

DINA 

Bisa kalau klausul dibuat. PAW ketika nomor 2 laki-laki gak memenuhi keterwakilan 

perempuan. 

NARTO 

Ini kembali ke mekanisme, apakah kembali ke mekanisme? Artinya ada klausul bahwa angka 

atau surat yang diperolah—kalau di tenga jalan ada pergantian—tidak menjamin itu yang jadi 

pengganti adalah perempuan. 

IDA 

Kalau di sini sudah dikunci. Ada ambang batas pencalonan. Kalau satu Dapil kursinya 8 maka 

partai maksimal 8. Kita masukkan pasal tentang ambang batas pencalonan. Maka ambang batas 

harus dibuat. Di setiap Dapil mempersiapkan ini. Betul Mas Narjo, ini kesempatan kalau 

wilayahnya dua desa atau lebih, dua desa itu mewakili yang lain. 

Bisa tidak kita mendiskusikan, kita sudah menyepakati prinsip-prinsip kebijakan dan pasal. Kita 

anggap ini sudah selesai.  

Kemarin Pak Lamsiman, dengan bangganya mengatakan satu itu tiga nama, sudah digantikan 

langsung Kita melaraskan seperti itu bisa.  



HANDAYANI 

Ini satu kendala. Bahasanya Dapil sangat jarang pemilihan BPD yang tunggal, rata-rata 

gabungan 2-3 dusun. Kalau kita bicara kursi cuma satu. Kalau kita bicara tiga calon, itu gak ada. 

Paling pol itu dua kuota kursi per Dapil satu. Itu jadi kendala, karena permendagrinya gitu deh.  

Ketika adanya dua calon. PAW itu dua, rangking dua harus perempuan. Itu akan kesulitan.  

IDA 

Kalau jumlah BPD 5, satu sudah pasti perempuan. Kita ngatur yang wilayah. Kalau calonnya 

lima kan tinggal 4. Maka kita harus pastikan yang satu perempuan, tiga laki-laki. Kalau 7, 

minimal 2 perempuan, laki-laki 4. Kalau sembilan perempuan tiga. 

Kalau dalam pencalonan wilayahannya batas ambang pencalonan itu 2 minimal. Kalau nanti ini 

PAW sudah pasti calon perempuan yang naik.  

HANDAYANI 

Paham tapi di lapangan itu yang susah. Harus di-back up aturan. Karena kita harus sharing 

dengan di bawah dari distriknya. Jadi memang di tingkat padukuhan  Saya pernah di DPRD 

bantu di desa, saya kaget. Di desa MUSDES sangat susah, itu jadi dasar elit padukuhan untuk 

mencomot satu saja. Tetapi di wliayah lain BPD satu desa tiga orang ada juga, kendala sekali 

aturan di tingkat basis pendidikan juga harus digenjot. 

IDA 

Secara kebijakan kita akan mengunci ini. Justru kebijakan ini untuk mengakali kalau perempuan 

tidak diikutkan. Untuk kesiapan perempuan kita diskusi lagi. Dua diskusi lagi strategi agar 

kebijakan masuk dan tingkat bawahnya di tingkat masyarakatnya agar terpenuhi. Termasuk 

kuota ambang batas pencalonan. Saiapa yang mau diadvokasi. 

Advokasi Kebijakan: Dina, Zaki, Novi, Anti, Arina, Niluh, Wahyu, Etty, Irsyad, ajif, Cimeng, 

Inda, Zupe, Ridatin 

Pengorganisasian: Wulan, Reni, Wasiyah, Pipit, Tanti, Narjo, Nuryati, Yanti, Sri Haryati, 

Sumarni. Sopiyen, Eni. 

IDA 



Oke teman-teman kita balik lagi. Mari kita lihat hasil diskusi kawan-kawan kita. Pertama 

kelompok pengorganisasian silahkan mbak menyampaikan hasil diskusi ini. Mari kita dengarkan, 

mundak keburu habis orangnya. 

TIN 

Karena di situ penomoran belum, maka ditandai dengan bintang. Pertama sosialisasi Raperda, 

memperluas organisasi baik formal dan informal. Kedua list potensi perempuan. Selanjutnya 

menyusul IPE. Lalu pembekalan perempuan calon BPD. Dan daftar calon sementara (DPS). 

Selanjutnya menyusun materi BPD. Konsolidasi jaringan advokasi BPD. Kami sudah 

mendiskusikan sosialisasi harus sampai di tingkat bawah, kalau tadi 86 desa, kalau bisa 

merambah ke padukuhan di Sleman, 1012 dusun. Kami berusaha mensosialisasikan di pertemuan 

PKK. Meski gak semua organisasi di tingkat bawah bisa aktif di tingkat desa. Baru kami 

diskusikan, nanti akan segera diputuskan bagaimana untuk pngorganisasian ini, memang butuh 

leader yang secara legowo menyampaikan sampai tingkat bawah. Meski sampai di tingkat 

bawah, harus tahu tentang jaringan advokasi yang di sini memperjuangkan untuk di anggota 

BPD, kuotanya 30% wanita. Seperti itu mbak, terima kasih. 



 

IDA 

Tadi yang dimaksud memperjuangkan organisasi ormas di masyarakat. Jaringan kita mesti 

diperluas lagi, seperti koalisi perempuan, Aisiyah, Muslimat, Fatayat, untuk dimasukkan juga. 

Sehingga ruang semakin lebar. Mas Narjo tadi pertanyaannya seperti apa?? Ormas cukup atau 

memungkinkan gak? Ada Musrembang RKP? Bisa gak itu diusulkan kepada penguatan 

kelembagaan. Ada empat kewenangan itu yang satu. 



NARJO 

Musrembang RKP sudah lewat, timing terlambat. Saya sepakat menggunakan organisasi yang 

ada bagaimana memastikan mekanisme, organisasi tersebut mampu mensosialisasikan di tingkat 

bawah. Artinya perintahnya darimana, turun ke level bawah. Kalau ada levelnya, orang yang 

akan melakukan sosialisasi udah punya sangu agar sesuai yang kita harapkan. Bagaimana orang 

baru melakukan diskusi ngasi sosialisi. Bagaimana kader-kader perlu pembekalan agara mereka 

bisa melakukan sosialisasi hingga tingkat padukuhan. Pertama mekanisme kerja organisasi itu 

sendiri, dari cabang ke ranting jelas. Kedua, peningkatan kapasitas terhadap teman-teman yang 

akan melakukan sosialisasi masyarakat. Pertemuan PKK dan Karang Taurna juga bisa. Yang 

muda-muda juga ikut. Dua itu dulu. 

Kita bisa mengidentifikasi organ yang bisa melakukan ini siapa saja?  

IDA 

Terima kasih Mas Narjo, tugas kita pertama memperluas jaringan. Yang kita identifikasi baru 

sayap ormas agama. Lalu kita memahami mekanisme ormas itu, ketika membangun itu jaringan 

di kabupaten atau rantingnya. Kemudian peningkatan kapasitas jaringan. Kita gak melulu di 

tingkat bawah. Artinya di tingkat kelembagaan kita ada yang: 1) Bertugas menghubungi 

jaringan. Saya usulnya karena ini di tingkat kabupaten, berarti di tingkat kabupaten. Kalau 

Fatayat ya Fatayat cabang Sleman. Muslimat dan Aisiyah ya cabang Sleman. Perempuan Katolik 

juga cabang Sleman. Lalu divisi yang melakukan pendidikan kayak TOT. Melakukan TOT untuk 

meningkatkan kapasitas jaringan. Berikutnya medianya, penyiapan bahan-bahannya. Bahan yang 

dipakai, seperti modulnya. Menyusun modul, melakukan TOT, menghubungi jaringan. 

IBU 

Biaya untuk bikin itu semua gimana? Ini kan kerelaan masing-masing, kerelaannya bisa 

diperjelas? 

IDA 

Jaringan di sini kerelaan. Kita diikat komitmen. Mekanismenya relawan. Komitmen kita lebih ke 

bagaimana kondisi dan posisi perempuan itu bisa menjadi lebih baik. Hadiahnya kita itu, menjadi 

lebih baik. Kala perlu kita menyumbang. Lalu ketika ke jaringan begitu. Yang kita jual bukan 



dana tertenu, yang kita minta komitmen membuat advokasi memperbanyak perempuan di tingkat 

bawah untuk menjadi pemimpin atau BPD. Nanti akan kita isi siapa petugasnya.  

DINA 

Berat. Bayangan saya karena waktunya juga sedikit. September selesai. Kita punya target 

kenceng. Di level basis di sini melekat dilakukan teman sehari, kalau modul, TOT, agak berat. 

Karena kerja di basis luar biasa. Perlu kita lakukan terdekat yang bisa kita lakukan, 

mengampenyekan maju dong, maju dong. Buat pers selebaran. Bagaimana Mas Ipang membantu 

banyak. KamI minta tolong di pengorganisasian menyebarkan itu. Kendala kita banyak dari sisi 

biaya, waktu, ada yang sibuk nyaleg. Yang minimalis yang bisa kita lakukan. Kedua, 

pengorganisasian sementara kita kampanye. Bersedia proses ke dia. Bayangan saya berhitung 

energi.  

IDA 

Isunya bukan di sini, ada 1012 dusun. Di depan tadi adalah lanjutan, lalu instrumennya apa? 

Terdekat di sini, sosialisasi Raperda. Memperluas jaringan personal dan umum. Ini menjadi 

tanggung jawab orang per orang. 

DINA 

Kalau bicara pengorganiasian secara masif, lain waktu. Kita akan fiksasi bagaimana menyiapkan 

infrastruktur yang kuat. 

IDA 

Yang jaga banyak menyusun APE. Kalau terlalu berat bisa diturunkan yang lebih ringan. Ini 

yang masih mampu kita jangkau. Memperluas jaringan kita lakukan agar 1012 dusun itu bisa 

dijangkau. 

Pertanyaan Dina dijawab ini, yang jangka panjang masukan Mas Narjo dan kawan Zaki dibahas 

dengan perluasan jaringan. Termasuk salah satuanya Koalisi Perempuan Indonesia. Sampai sini 

oke ya. 

Kita masuk ke pembahasan di advokasi. Silahkan siapa yang mau presentasi. Meng, Cimeng. 

MELANI 



Jadi tim advokasi sudah merancang action plan-nya. Pertama diskusi terbuka hari ini, kemudian 

audiensi Pansus 27 Agustus yang dilakukan oleh ibu Pembayun dikoordinasi. Kemudian audiensi 

dengan Bawaslu rencana 31 Agustus yang dikoordinasikan Mbak Zaki yang akan menghubungi. 

Terus menyusun naskah sandingan dan policy memo yang dipimpin Mbak Dina. Selanjutnya 

audiensi dengan wabup Sleman PC-nya Bu Arina tanggal 4 Desember. Kemudian diskusi 

terbatas dengan OPD terkait, minta Wabup untuk memfasilitasi kita tentang OPD. Untuk 

memperkuat jaringan dimulai bulan ini. Kesembilan roadshow ke Parpol, sambil bawa kontrak 

politik. Pengalaman kemarin, Parpol udah iya-iya ternyata enggak. Ini PC-nya juga Ibu 

Pambayun, strategi media ini Mbak Zaki. Setiap pertemuan akan dilakukan konsolidasi jaringan. 

Gitu mbak. Terima kasih. 



 

IDA 

Ada yang mau menambahkan untuk strategi advokasi? Bungkus. 

Berikutnya kita akan kasi nama apa jaringan kita ini? Ada usulan namanya apa? Dulu Jaringan 

advokasi BPD. 

DINA 



GImana kita gak pakai BPD. 

IDA 

Ada usulan: 1) Aliansi Peduli Kebijakan Sleman. 2) Jaringan Advokasi Perempuan Sleman. 3) 

Jaringaan Advokasi Kebijakan Perempuan Sleman.  

Namanya: Jaringan Advokasi Perempuan Sleman. Aliansi ini bisa dipakai unutk advokasi yang 

lain. Siapa sekarang PJ-nya? PJ-nya Melani. Sekretarisnya Pak Narjo. Yang tadi yang diadvokasi 

udah ada semua. Di Pengorganisasian belum ada. 

Jaringan itu siapa yang menghubungi dan bergorganisasi sudah ada. Humasnya. Humasnya Bu 

Datin. Memastikan organisasi perempuan di dusun terlibat ke dalam jaringan. Besok kalau ada 

pengorganisasian ada ketua masing-masing ormas. Lalu menyusun materi sosialisasi Raperda, 

Dina. Selain policy memo dan naskah ditambah untuk Dina dan Zaki. 

 



Identiifkasi perempuan di tingkat desa, siapa yang mau bantu buat tools membantu perempuan 

potensial. Tools: Mas Irsyad. Sip. Masih ada yang ketinggalan? Gak ada kan? Sudah cukup. 

Terima kasih. Nanti bisa difotokopikan. Notulensi dikirim ke grup. Terima kasih kurang lebih 

minta maaf.  

Wassalamualaikum wr. wb.  


