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14 November 2014 

Kepada Yth 

Ketua dan Anggota Komisioner 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(KOMNAS PEREMPUAN) 

Di 

Jakarta 

 

Dengan hormat, 

Kami dari kelompok masyarakat yang peduli pada Komnas Perempuan ingin menyikapi proses 

dan hasil pemilihan Komisioner Komnas Perempuan periode 2015- 2019, yang baru saja 

diumumkan. 

Dalam proses tersebut, kami melihat berbagai dinamika tanggapan, kritik dan masukan dari 

berbagai pihak, baik melalui media sosial maupun diskusi-diskusi informal. Dinamika ini sudah 

sempat muncul pada pemilihan komisioner yang dilakukan pada 5 tahun yang lalu, namun 

belum ada kelanjutan atau diskusi untuk membicarakan hal ini secara lebih mendalam. Kami 

merasa perlu membangun dialog yang lebih konstruktif, terbuka dan mendorong 

pertanggungjawaban kepada publik sebagai upaya penguatan Komnas Perempuan sebagai 

salah satu NHRI di Indonesia.  

Untuk itu, kami dari “Masyarakat Sayang Komnas Perempuan” bermaksud untuk mendialogkan 

beberapa hal yang kami rasa perlu dibahas lebih dalam, terutama terkait mekanisme pemilihan 

komisioner Komnas Perempuan. Kami berupaya membuka ruang diskusi dan membangun 

gerakan perempuan semakin kuat, yang transparan dan demokratis sebagai bagian dari 

pertanggungjawaban terhadap publik.   

Adapun point-point utama yang akan kami tanyakan : 

1. Sejauh mana masukan-masukan publik yang di dapat baik melalui email maupun 

masukan secara langsung saat proses pemilihan (diskusi publik) di perhitungkan dalam 

proses penentuan komisioner Komnas Perempuan periode 2015-2019. 

 

2. Jika proses pemilihan komisioner Komnas Perempuan melibatkan publik secara aktif, 

maka bagaimana hak publik untuk mengetahui secara terbuka kriteria, baik bobot sosial 

maupun politik yang digunakan dalam memutuskan komisioner terpilih, sehingga makna 

keterlibatan publik menjadi sangat berarti. Karena ada beberapa calon yang kami 

anggap sangat potensial untuk lolos tetapi justru tidak lolos sebagai komisioner Komnas 
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Perempuan periode 2015-2019. Dalam hal ini, kami berharap keterbukaan Komnas 

Perempuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut supaya masyarakat bisa melihat 

skor penilaian para calon komisioner atau sistem penghitungannya sehingga beberapa 

calon yang baik dalam proses tidak masuk. 

 

3. Dalam proses pemilihan komisioner Komnas Perempuan juga melibatkan panitia seleksi 

(Pansel) dari berbagai pihak. Kami berharap Komnas Perempuan menjelaskan, 

bagaimana kriteria pemilihan anggota Pansel dalam kerangka pengalaman di gerakan 

perempuan. Selain itu, kami berharap penjelasan, bagaimana bobot nilai dari pansel ini 

berpengaruh pada keseluruhan proses seleksi. 

 

Kami berharap agar pihak Komnas Perempuan terbuka untuk bertemu dan berdiskusi untuk 

melihat lebih lanjut mekanisme ini agar tercipta ruang-ruang dialog antara Komnas Perempuan 

dan masyarakat. Kami siap untuk bertemu dan berdiskusi lebih lanjut mengenai mekanisme dan 

keterbukaan hasil dari pemilihan komisioner yang lebih baik di masa mendatang. 

 

Demikian kiranya surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Komnas Perempuan dapat 

memberikan tanggapan/jawaban positif untuk menjawab pertanyaan kami. Atas perhatiannya 

dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

 

Kontak yang bisa dihubungi: 

Edriana Noerdin                      : 0811193925 
Hartoyo                                     : 0858-134-37597 
Lita                                             : 0817-070-140 
Nursyahbani Katjasungkana: 08111-51544 
Panca                                         : 0812-6956-2220 
  

Atas Nama “Masyarakat Sayang Komnas Perempuan” 

1. Aida Milasari, aktivis perempuan 

2. Agus Edi Santoso 

3. BJD. Gayatri, aktivis perempuan 

4. Budhis Utami, aktifis perempuan 

5. Christine Siahaan, aktivis HIV/AIDS 

6. Damairia Pakpahan, aktivis perempuan 

7. Dati Fatimah 

8. Dewi Ratnawulan, aktivis perempuan 

9. Edriana Noerdin, aktivis perempuan 

10. Eka Hindra, aktivis perempuan 

11. Elga Sarapung, pegiat gerakan pluralisme 
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12. Estu Fanani, aktivis perempuan 

13. Hartoyo, aktivis LGBT 

14. Heningtyas Sutji, aktivis perempuan 

15. Hidayatut Thoyyibah, aktivis perempuan 

16. Istikomah, pendiri Kelompok Perempuan Nawit Mandiri, anggota Perempuan Mahardhika 

17. Juminten, aktivis pekerja rumah tangga 

18. Khairul Hasni, Jari Aceh Lhokseumawe 

19. Lily Pulu, aktivis perempuan 

20. Lita Anggraini, aktivis perempuan 

21. Luki Paramita, aktifis perempuan 

22. Lusi Herlina, aktivis perempuan 

23. Maria Pakpahan, aktivis perempuan 

24. Maria Sucianingsih, aktivis perempuan 

25. Megi Maryono, aktivis media 

26. Mike Verawati, aktivis perempuan 

27. Missiyah, aktivis perempuan 

28. Nissa Wargadipura, aktivis perempuan petani 

29. Naila NK, Medical Abortion Counselor 

30. Nori Andriyani, aktivis perempuan 

31. Nur Amalia, aktivis perempuan & advokat 

32. Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan dan pendiri LBH APIK 

33. Nurul Sutarti, aktivis perempuan 

34. Panca Saktiyani, aktivis perempuan  

35. P. Sarijo, InProSuLa/ sekretariat Perempuan Sahabat Merapi 

36. Pengurus Yayasan Krida Paramita Surakarta 

37. Olin Monteiro, aktivis perempuan dan pekerja budaya 

38. Retno Agustine, aktivis perempuan 

39. Retno Hartati, aktivis perempuan 

40. Ririn Sefani, Komunitas Bumi Kecil Damai 

41. Salma Hutajulu, Jaringan Aktifis Perempuan Sumut 

42. Sebastian Saragih 

43. Sinta Dewi, aktivis perempuan 

44. Sita Aripurnami, aktivis perempuan 

45. Siti Mulyani, aktivis perempuan 

46. Siti Noor Laila, aktivis perempuan 

47. Sri Hidayati, swasta 

48. Sulistiyani, aktivis perempuan  

49. Veriyanto Sitohang 

50. Veronika Indriyani, aktivis perempuan  

51. Wahyu Susilo, Migrant Care 

52. Wasingatu Zakiyah, aktivis perempuan 

53. Yanti Muchtar, Institut Kapal Perempuan 

54. Yuni Satya Rahayu, aktivis perempuan 

 


