
Desa/Kelurahan Damai 







MANUAL PRAKTIS PELAKSANAAN 9 INDIKATOR
DESA/KELURAHAN DAMAI

WAHID FOUNDATION

2019

Sebuah Inisiatif Membangun Ketahanan dan Kohesi Sosial
Dalam Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat



MANUAL PRAKTIS PELAKSANAAN 9 INDIKATOR
DESA/KELURAHAN DAMAI

Sebuah Inisiatif Untuk Membangun Ketahanan dan Kohesi Sosial Dalam Mencegah Intoleransi 
dan Radikalisme di Masyarakat 

Penerbit:
Wahid Foundation
www.wahidfoundation.org

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis 
dari penerbit

Tim Penyusun Manual Praktis Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai

Penanggung Jawab:
Mujtaba Hamdi

Tim Pengarah:
Alamsyah M. Djafar
Visna Vulovik
Muhamad Jazuli
Zamiel El-Muttaqien

Tim Penulis:
Mutiara Pasaribu
Esther Silalahi

Editor:
Fendi Wibowo

Ilustrator:
Juli Kurniati

Tata Letak:
Ripqi Aulia

Manual Praktis Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai ini terbit atas dukungan dari 
United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women). Isi 
dari terbitan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Wahid Foundation dan tidak selalu 
mencerminkan pandangan UN Women.



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN   ................................................................................. 1

BAB I 

Pemahaman Istilah  ................................................................................. 2

BAB II 

9 Indikator Desa/Kelurahan Damai ................................................................................. 4 

BAB III  

Kelompok Kerja  (POKJA)  .................................................................................. 13 

BAB IV 

Prosedur Operasional Standar (POS) Deteksi dan Respons Dini ......................................... 15 

BAB V  

Monitoring dan Evaluasi  ................................................................................... 20



 Manual Praktis  Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai|1 

PENDAHULUAN

Manual Praktis Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai merupakan pelengkap dari 
Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai. Buku ini ditulis dengan tujuan:

 1. Membantu Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Damai (Pokja Desa/Kelurahan Damai)
   untuk memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan 9 Indikator Desa/Kelurahan 
                   Damai.
 2. Mendorong Pokja Desa/Kelurahan Damai untuk secara terus menerus mengasah
     pengetahuan dan keterampilan penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS)
      Deteksi dan Respons Dini.
 3.    Mendorong Pokja Desa/Kelurahan Damai meningkatkan kapasitas warga, khususnya
     perempuan dalam mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan dalam
      keberagaman.
 4. Mendorong Pokja Desa/Kelurahan Damai untuk secara terus menerus mening-
          katkan kapasitas warga, khususnya perempuan sehingga mampu melakukan deteksi
       dini dan memberikan respons yang tepat terhadap isu-isu berkaitan dengan intole-
      ransi, ekstremisme berbasis kekerasan, dan radikalisme di desa/kelurahan tempat
      mereka tinggal.
   
Terdapat 2 bagian dalam modul ini:
Bagian Pertama adalah bagian yang membahas peran dan fungsi Pokja Desa/Kelurahan Damai 
beserta hal-hal yang perlu dikuasai oleh anggota Pokja Desa/Kelurahan Damai, misalnya 
istilah-istilah yang digunakan dalam buku panduan, pemahaman bagaimana 9 Indikator Desa/
Kelurahan Damai merupakan satu kesatuan, dan bagaimana memahami dan melakukan 
deteksi dan respons dini. 

Bagian Kedua lebih membekali pokja mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
melakukan sosialisasi prinsip-prinsip dari Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan 
Damai kepada warga desa/kelurahan. Topik dan materi sosialisasi juga diberikan agar Pokja 
Desa/Kelurahan Damai dapat lebih mudah mendorong peningkatan kapasitas dari warga – 
khususnya perempuan – di desa/kelurahan terkait. 

Penting untuk diingat bahwa manual ini hanya memberikan pengenalan dasar bagi sejumlah 
konsep perdamaian dan penyelesaian konflik dengan cara-cara tanpa kekerasan. Mempelajari 
dan mempraktikkan perdamaian, penyelesaian konflik, dan pencegahan intoleransi dan 
ekstremisme berbasis kekerasan merupakan upaya yang sangat kompleks dan membutuhkan 
waktu sepanjang hidup untuk terus dilakukan sehingga pengetahuan dan keterampilan 
semakin terasah. Modul ini bukanlah resep yang bisa menyelesaikan semua permasalahan 
yang dihadapi di desa/kelurahan, namun demikian paling tidak mampu membantu pengguna 
Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai dalam memahami dan 
menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik yang 
ada di masyarakat sekitar. Semoga manual ini mampu berkontribusi dalam meningkatkan 
peran perempuan dalam perdamaian dan pencegahan intoleransi, ekstremisme berbasis 
kekerasan, dan radikalisme. Salam damai!
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PEMAHAMAN ISTILAH

BAB I

DESA/KELURAHAN DAMAI
Suatu kesatuan wilayah dan pemerintahan, yang memiliki struktur dan perlengkapan untuk 
melakukan pencegahan dini kemungkinan terjadinya konflik, berkembangnya sikap intoleransi, 
ekstremisme berbasis kekerasan, dan radikalisme.

EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
Pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan, atau untuk mendukung penggunaan kekerasan, 
demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi.

INTOLERANSI
Sikap dan tindakan mengatasnamakan agama yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, 
atau menyangkal hak-hak sipil warga negara yang dijamin Pancasila, UUD 1945 dan Undang-
Undang. 

DAMAI POSITIF DAMAI NEGATIF 

sebuah keadaan dimana masyarakat  

hidup bebas tanpa rasa takut dan tanpa 
mengalami kekerasan,  
baik yang bersifat struktural, kultural, 
politis, maupun ekologis. 

sebuah keadaan dimana masyarakat  

di permukaan seolah-olah tanpa konflik 
dan kekerasan, 
tetapi dalam kenyataan banyak terjadi 
tekanan, kekerasan dan penderitaan. 

 

TAHAP ESKALASI TAHAP DE-ESKALASI 

Tahap ketika masalah mulai muncul dan terjadi 
peningkatan ketegangan antar pihak 

Tahap ketika ketegangan mulai menurun,  

para pihak yang berkonflik mulai 
melakukan gencatan senjata dan 
bersepakat untuk mengakhiri konflik, 
dengan menandatangani perjanjian 
damai. 
 

 



KESETARAAN 
GENDER 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa:  

semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan,  
bebas mengembangkan kemampuan personalnya dan  
membuat keputusan tanpa dibatasi oleh stereotip, peran gender, 
dan prasangka.  
 

Kesetaraan gender juga berarti bahwa: 

perbedaan tingkah laku, aspirasi,  
dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki  dipertimbangkan, 
dihargai, dan diperlakukan secara setara. 

KEADILAN 
GENDER 

perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki 
berdasarkan kebutuhan masing-masing.  

dalam konteks pemenuhan hak-hak, keuntungan, kewajiban, dan 
peluang-peluang. 

 

KEKERASAN STRUKTURAL
Konflik yang pola dan perubahannya mempengaruhi struktur sosial. Merupakan substansi 
dari sebuah konflik karena menyentuh masalah-masalah terkait kebutuhan dasar manusia, 
akses terhadap sumber daya, termasuk juga terkait dengan proses pengambilan keputusan.

NILAI-NILAI UNIVERSAL:
• Termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). 
• Pemikiran utamanya adalah: 
 -  sejak dilahirkan, sejak napas kehidupan dihembuskan dalam kandungan, manusia 
           memiliki hak mendasar yang harus dihormati terlepas dari latar belakang suku, 
                  agama, ras, dan golongan apapun. 
• Hak Asasi Manusia ini juga diekspresikan dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun 
      pasal-pasal yang tertulis di dalamnya.

RADIKALISME AGAMA
Partisipasi atau keinginan untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang 
mengatasnamakan agama, dengan menggunakan atau berpotensi menggunakan 
kekerasan.  
• mendatangkan rasa takut terhadap kelompok lain, 
      karena kelompok lain tersebut dipersepsikan sebagai kelompok yang dapat mencemarkan 
      ajaran agamanya.
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Kesetaraan

Perlakuan



9 INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

BAB II

INDIKATOR 1   ZONA KOMITMEN

LAKUKAN:
 •   Peraturan dan kebijakan desa/kelurahan yang dibuat berdasarkan musyawarah 
                    desa.
 •   Peraturan dan kebijakan desa/kelurahan yang ditujukan untuk 
                    kesejahteraan masyarakat.
 •   Sosialisasi peraturan dan kebijakan desa/kelurahan.
 •    Bentuk kelompok kerja (pokja) untuk melakukan monitoring dan evaluasi peraturan 
                    dan kebijakan desa/kelurahan.

PASTIKAN:
 •   Pastikan jumlah minimal 30% dan partisipasi AKTIF kaum perempuan.
 •   Perbedaan pendapat didengar dan dipertimbangkan.
 •   Peraturan dan kebijakan menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat.
 • Peraturan dan kebijakan tidak menggunakan istilah yang menyudutkan dan 
                    mendiskriminasi kelompok tertentu.
 •   Warga wajib mengetahui peraturan dan kebijakan desa/kelurahan.
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INDIKATOR 2   PROMOSI DAN EDUKASI

LAKUKAN:
 •  Promosi dan edukasi harus mengandung nilai-nilai universal HAM, perdamaian, 
                    toleransi, kesetaraan & keadilan gender dan memperhatikan kearifan lokal.
 •   Promosi dan edukasi mengandung nilai-nilai lokal yang menghormati perbedaan 
                    dan perdamaian.
 •  Promosi dan edukasi perdamaian dengan memaksimalkan media dan teknologi 
                    terkini.
 •   Promosi dan edukasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa/kelurahan.
 •   Penyediaan alokasi anggaran kegiatan perdamaian di desa/kelurahan.
 •   Amati bagaimana nilai-nilai perdamaian dan toleransi terintegrasi dalam kegiatan-
                    kegiatan di desa/kelurahan.

PASTIKAN:
 •  Media promosi dan edukasi ditempatkan di tempat terbuka dan dapat diakses 
                    semua warga.
 •   Perempuan harus terlibat aktif.
 • Menghormati identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok 
                    tertentu.
 • Kegiatan yang diselenggarakan selalu mempromosikan perdamaian, toleransi, 
                    kesetaraan gender dan tidak bermuatan kekerasan.
 •   Dokumentasi kegiatan edukasi dan promosi selalu tersedia dalam sistem arsip yang 
                    rapi.
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INDIKATOR 3   ETIKA PEDULI

LAKUKAN:
 • Pokja mendorong warga untuk mempraktikkan nilai-nilai persaudaraan dan 
                    toleransi.
 • Pokja mendorong desa/kelurahan memperhatikan kelompok rentan: anak, 
     perempuan, kelompok berkebutuhan khusus dan kelompok lain yang 
                    terpinggirkan.
 • Pokja secara terus menerus meningkatkan kepekaan warga terhadap 
       isu-isu kekerasan dan ujaran kebencian melalui kegiatan-kegiatan insidentil 
                    maupun sehari-hari.
 • Penyediaan alokasi anggaran desa/kelurahan untuk mendukung kegiatan 
                    kebersamaan, termasuk saling kunjung antar warga yang terkena musibah.

PASTIKAN:
 •   Peraturan desa/kelurahan mendukung sikap dan perilaku saling memperhatikan.
 •   Perhatian terhadap kelompok tertentu dilakukan secara terbuka dan tidak 
                    diskriminatif.
 •   Semua orang menghargai nilai-nilai setiap kelompok yang ada di masyarakat tanpa 
                    memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.
 •   Peningkatan kapasitas warga untuk lebih peka terhadap persoalan di sekitarnya.
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LAKUKAN:
 •    Kegiatan peringatan hari besar yang melibatkan semua warga desa/kelurahan.
 •   Desa/kelurahan menyediakan wadah untuk mengekpresikan budaya dan agama 
                     dengan cara damai.
 •  Sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung toleransi, kesetaraan dan 
                     keadilan gender, dan saling menghormati agama/budaya lain.
 •    Penyediaan alokasi anggaran yang mendukung kegiatan seni budaya.

PASTIKAN:
 •    Kearifan lokal menjiwai peraturan dan kebijakan Desa/Kelurahan Damai.
 •        Penyelenggaraan kegiatan melibatkan seluruh warga dengan panitia penyelenggara 
                     yang berasal dari desa tersebut.
 •    Perempuan harus terlibat aktif dalam kepanitiaan dan menempati posisi strategis 
                     dalam kepanitiaan, misal: tidak hanya mengurus konsumsi.
 •      Jumlah keterlibatan perempuan dalam kepanitiaan minimal 30% dari total panitia.
 •     Sosialisasi kearifan lokal dilakukan dalam bentuk cetak dan elektronik, termasuk 
                      lewat obrolan santai antar warga.

INDIKATOR 4   NILAI DAN NORMA KEARIFAN LOKAL
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LAKUKAN:
 • Pokja memfasilitasi pelaksanaan sistem deteksi dini untuk mencegah konflik, 
                    intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan.
 •   Pokja mensosialisasikan sistem deteksi dini kepada warga desa/kelurahan.
 •   Memperluas jaringan untuk memperbarui informasi sehingga mampu menangkal 
                    konflik, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan.
 •   Kegiatan penyadaran hukum secara berkala terhadap warga desa/kelurahan.
 •  Desa/kelurahan memfasilitasi peningkatan kapasitas warga dan aparatnya terkait 
                    isu intoleransi, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial.
 •  Penyediaan alokasi program dan anggaran untuk mendukung tugas dan tanggung 
                    jawab pokja.

PASTIKAN:
 •   Perempuan harus terlibat AKTIF dalam deteksi dini.
 •   Warga mengetahui dan memahami deteksi dini.
 •   Pokja menindaklanjuti laporan warga desa/kelurahan.
 •   Kasus-kasus kekerasan harus melibatkan aparat hukum.
 •   Penulisan laporan tidak menggunakan istilah yang merendahkan kelompok 
                    tertentu.
 •   Pemutakhiran sistem dan mekanisme deteksi dini sesuai dengan perkembangan 
                    desa/kelurahan.

INDIKATOR 5   SISTEM DETEKSI DINI
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LAKUKAN:
 •  Tim respons menindaklanjuti rekomendasi Pokja Desa/Kelurahan Damai sesuai 
                    dengan mandat kelembagaannya dalam sistem pemerintahan.
 •   Tim respons memfasilitasi penyelesaian masalah, melalui: dialog, mediasi, maupun 
                    arbitrase adat.
 •   Desa/kelurahan melindungi korban kekerasan.
 •  Penyediaan alokasi anggaran bagi tim respons untuk melaksanakan tugas dan 
                    tanggung jawabnya.

PASTIKAN:
 •   Koordinasi antara tim respons dan tim pokja.
 • Tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, dan perempuan harus terlibat dalam 
                    menyelesaikan masalah.
 • Respons harus mengaplikasikan nilai-nilai HAM, perdamaian, kesetaraan dan 
                    keadilan gender, toleransi, serta keadilan.

INDIKATOR 6   SISTEM RESPONS

9 | Manual Praktis  Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai



LAKUKAN:
 •  Desa/kelurahan memfasilitasi kegiatan rutin untuk semua perempuan di desa/
            kelurahan tanpa memandang perbedaan latar belakang Suku, Agama, Ras, dan 
                    Golongan (SARA).
 •  Desa/kelurahan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang menjunjung nilai-nilai 
                    kesetaraan dan keadilan gender.
 •   Desa/kelurahan memfasilitasi promosi dan edukasi tentang hak perempuan dan 
                    anak.
 •  Keterlibatan AKTIF perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa/
                    kelurahan.
 •   Penyediaan alokasi anggaran bagi program perempuan di berbagai bidang.

PASTIKAN:
 •  Keterlibatan AKTIF perempuan, termasuk pemudi dan anak perempuan dalam 
                    program desa.
 •  Keterlibatan AKTIF perempuan, termasuk pemudi dan anak perempuan dalam 
                    pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai.
 • Minimal keterlibatan perempuan sebesar 30%, termasuk pemudi dan anak 
                    perempuan dalam program desa.
 • Minimal keterlibatan perempuan sebesar 30%, termasuk pemudi dan anak 
                    perempuan dalam pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai.
 •  Semua keputusan di desa/kelurahan mempertimbangkan pendapat kelompok 
                    perempuan.

INDIKATOR 7   PARTISIPASI PEREMPUAN
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LAKUKAN:
 •   Desa/kelurahan memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa mengenai prinsip-
                    prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
 •  Desa/kelurahan membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang bagi 
                    pembangunan yang berkelanjutan.
 •  Desa/kelurahan melibatkan pokja dalam melakukan monitoring dan evaluasi 
                    program pembangunan di tempatnya.
 •  Desa/kelurahan memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan 
                    terbuka kepada warga desa.
 •   Desa/kelurahan memutakhirkan data kependudukan.

PASTIKAN:
 •  Masyarakat mengetahui dan memahami struktur desa/kelurahan dan tanggung 
                    jawabnya.
 •   Penyediaan informasi desa/kelurahan yang mudah diakses warga.
 •   Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi yang harus melibatkan perempuan 
                    secara terbuka dan demokratis.

INDIKATOR 8   STRUKTUR YANG AKUNTABEL
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LAKUKAN:
 • Desa/kelurahan menyediakan ruang-ruang publik bagi warganya untuk saling 
                    mengenal dan menguatkan ikatan sosial.
 •   Desa/kelurahan memfasilitasi segala keperluan untuk meningkatkan pemanfaatan 
                    ruang publik tersebut.
 •   Desa/kelurahan menyediakan sarana-sarana umum bagi warganya.
 •   Desa/kelurahan melengkapi sarana-sarana umum dengan teknologi yang 
                    dibutuhkan.
 •   Desa/kelurahan memiliki program dan anggaran untuk perawatan dan infrastruktur 
                    yang mendukung penggunaan sarana dan prasarana publik.

PASTIKAN:
 •   Pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi, bentuk, dan kebutuhan teknis 
                    mengenai ruang publik harus melibatkan warga.
 •   Warga harus mengetahui bagaimana mengakses ruang publik.
 •   Perawatan ruang publik tersebut melibatkan warga.

INDIKATOR 9   SARANA DAN PRASARANA

Manual Praktis  Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai | 12



KELOMPOK KERJA (POKJA)

BAB III

POKJA:  Kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan warga desa/kelurahan yang dibekali 
dengan kapasitas analisis sosial serta pemahaman akan nilai-nilai universal HAM, toleransi, 
serta kesetaraan & keadilan gender. 

SIAPAKAH POKJA?
 •   Anggota-anggotanya terpilih secara demokratis.
 •   30% anggotanya adalah perempuan.
 • Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan kelompok pemuda, kelompok 
                    perempuan, kelompok rentan dan pengurus desa/kelurahan.

INGAT!
Sangat disarankan aparat keamanan (seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas) tidak menjadi 
anggota Pokja Desa Damai. Hal ini bukan untuk membatasi peran aparat keamanan, tetapi 
untuk memperkuat peran pokja dalam berkontribusi dan berkoordinasi dengan aparat 
keamanan dalam isu-isu intoleransi, radikalisme agama, dan ekstremisme berbasis kekerasan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 •  Memfasilitasi pencapaian 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai melalui kegiatan-
                    kegiatan di desa/kelurahan.
 •   Menerima laporan warga atas peristiwa-peristiwa yang meresahkan.
 •   Menjalankan Prosedur Operasional Standar (POS) Deteksi Dini.
 •   Memformulasikan rekomendasi solusi dalam POS Deteksi Dini.
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ALUR KERJA DAN KOMUNIKASI POKJA DESA/KELURAHAN DAMAI
DALAM DETEKSI DAN RESPON DINIrespons dini
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PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) 
DETEKSI DAN RESPONS DINI

BAB IV



TAHAP PELAPORAN

INTOLERANSI:
 •   Jika anda mendengar ajakan atau diajak untuk membenci kelompok agama atau 
                    aliran tertentu.
 •   Jika anda dikucilkan karena bergaul dengan kelompok agama atau aliran tertentu.
 •  Jika ada warga yang mengalami perlakuan diskriminatif yang dilatarbelakangi 
                    identitas agama atau aliran.
 •   Jika ada pihak-pihak yang menolak keberagaman di lingkungan anda.
 •   Jika ada pelarangan perayaan hari-hari besar, adat dan tradisi budaya lokal.
 •  Jika isu agama dimanipulasi untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye 
                    pemilihan kepala desa, pilkada, pileg, dan pilpres.
 •  Jika ada khotbah-khotbah provokatif yang berpotensi merusak kerukunan umat 
                    beragama.
 •   Jika pemimpin agama mengkampanyekan sentimen-sentimen berbau SARA.
 •   Jika ada kelompok agama atau aliran tertentu yang mengalami diskriminasi dalam 
                       mengakses sarana dan prasarana umum (pasar, angkutan umum, makam, sekolah, 
                    MCK, dll).
 •  Jika ada sekolah-sekolah di desa/kelurahan anda yang menanamkan kebencian 
                    dan sentimen SARA terhadap kelompok tertentu.
 •   Jika desa/kelurahan menolak masuknya program imunisasi yang diselenggarakan 
                    pemerintah.
 •   Jika ada kelompok agama atau aliran tertentu yang menolak vaksinasi terhadap 
                    anak-anak mereka karena alasan agama/keyakinan.
 •  Jika ada aturan desa/kelurahan yang mendiskriminasi kelompok agama/aliran 
                    tertentu dan mengistimewakan agama/aliran tertentu.
 •  Jika desa/kelurahan mengeluarkan kebijakan yang melarang penyelenggaraan 
                    ibadah agama atau aliran tertentu.
 •  Jika desa/kelurahan tidak menjamin dan melindungi kebebasan menjalankan 
                    ibadah dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945.
 •  Jika aparat penegak hukum mengabaikan pengaduan masyarakat akan adanya 
                    ajakan permusuhan dan ujaran kebencian.
 •   Jika aparat hukum/pemerintah melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan/
                    persekusi di desa/kelurahan.

LAPORKAN KEPADA POKJA TANDA-TANDA ANCAMAN TERHADAP 
KERUKUNAN DAN PERDAMAIAN DI DESA/KELURAHAN!

Manual Praktis  Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai  | 16

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) 
DETEKSI DINI



EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DAN RADIKALISME:
 • Jika anda diajak melakukan serangan fisik terhadap kelompok yang berbeda 
                   identitas dengan anda.
 •  Jika ada ajakan untuk menutup rumah ibadah kelompok agama/aliran tertentu.
 • Jika terjadi pengisolasian/pengusiran terhadap kelompok agama atau aliran 
                   tertentu. 
 • Jika terjadi persekusi terhadap kelompok agama/aliran tertentu menimbulkan 
                   korban maupun tidak menimbulkan korban.

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER:
 •   Jika anda mendengar kampanye atau seruan yang mengatakan bahwa perempuan 
                   tidak layak jadi pemimpin.
 • Jika tokoh agama perempuan di tempat anda diintimidasi karena identitasnya 
                   sebagai perempuan.
 •  Jika perempuan dan anak muda terlibat aktif dalam penyebaran ujaran kebencian 
                   dan berita bohong (hoax).
 • Jika ada perempuan dan anak muda yang bersinggungan dengan kegiatan 
                   radikalisme dan terorisme.
 •  Jika kasus-kasus KDRT tinggi di desa/kelurahan anda.
 •  Jika ada pernikahan usia dini di desa/kelurahan anda.
 •  Jika kasus poligami tinggi di desa/kelurahan anda.
 •  Jika terjadi pelarangan bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan.
 • Jika ada pelarangan terhadap organisasi lintas iman yang diselenggarakan oleh 
                   perempuan dan pemuda.
 • Jika perempuan dan anak-anak terlibat dalam kelompok-kelompok agama atau 
                   aliran tertentu yang tertutup dan eksklusif. 

•    Pokja mengumpulkan informasi dari laporan masyarakat, baik lisan maupun tertulis.
•    Pokja melakukan wawancara dari rumah ke rumah di sekitar tempat kejadian.
•   Pokja menggali informasi di tempat-tempat orang berkumpul, misal: pasar, warung kopi, 
      warung makan, pos ronda, pangkalan ojek, dan lain-lain. 
•  Pokja melakukan investigasi lapangan secara langsung dan mencari bukti-bukti terkait 
      kejadian.
•  Anggota Pokja menggunakan formulir pelaporan yang disediakan pada Buku Panduan 
      Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai (lampiran 1, halaman 51).

TAHAP MENGUMPULKAN INFORMASI
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•   Secara khusus, pokja mengadakan rapat untuk menganalisis informasi-informasi yang telah 
     terkumpul.
•   Analisis masalah menggunakan perangkat analisis yang telah disediakan pada 
     Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai:
 - Pohon masalah (lampiran 3, halaman 53-54).
 - Identifikasi tingkat partisipasi stakeholders (lampiran 4, halaman 55-56).
 - Peta hubungan para pihak (lampiran 5, halaman 57-58).
 - Urutan waktu (lampiran 6, halaman 59).
 - Permasalahan Desa/Kelurahan (lampiran 7, halaman 60).
•   Laporan analisis dituliskan dalam format laporan seperti pada Buku Panduan Pelaksanaan 
     9 Indikator Desa/Kelurahan Damai (lampiran 1, halaman 51) dan (lampiran 9, halaman 73).

•   Pokja desa/kelurahan membuat rekomendasi solusi atau respons yang perlu dilakukan.
•   Rekomendasi harus konkret, realistis, mudah dipahami, dan ditulis secara jelas kepada 
          pihak-pihak yang dituju untuk melakukan respon atau menjalankan rekomendasi tersebut.
•  Setiap satu permasalahan, paling tidak menghasilkan sedikitnya satu rekomendasi.
•  Rekomendasi harus dianalisis dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sehingga 
       diharapkan dapat dengan tepat mengatasi masalah.
•   Perhatikan dampak dari rekomendasi, apakah benar-benar menyelesaikan masalah atau 
      malah menimbulkan konflik baru di masyarakat.
•     Rekomendasi lanjutan harus diformulasikan kembali jika rekomendasi awal tidak dijalankan 
      secara maksimal.
•   Formulir rekomendasi bisa anda lihat pada Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/
      Kelurahan Damai (lampiran 2, halaman 52).

TAHAP MENGANALISIS INFORMASI

TAHAP MEMFORMULASIKAN REKOMENDASI
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•   Pokja menyerahkan rekomendasi solusi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan) 
     yang telah diidentifikasi.
•   Pokja harus melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) utama dan sekunder yang 
   sifatnya strategis dalam penyelesaaian masalah. (Lihat Buku Panduan Pelaksanaan 9 
      Indikator Desa/Kelurahan Damai halaman 56).
•   Tidak semua penyelesaian masalah dilakukan oleh pokja. 
•   Pokja melakukan lobi terhadap para stakeholder dan para pembuat kebijakan yang terkait 
     untuk melakukan respon dini atas permasalahan yang ada.
•   Pokja WAJIB menyerahkan penyelesaian kasus-kasus pidana (KDRT, perkosaan, kekerasan 
  terhadap anak, persekusi kelompok agama/aliran tertentu, dan lain-lain) kepada 
     aparat hukum.
• Pokja dapat memfasilitasi penyelesaian masalah yang sifatnya perdata dan/atau 
   masalah sosial kemasyarakatan (misalkan: perselisihan antar tetangga, sengketa tanah 
  makam, batas lahan, dll) dengan menyelenggarakan dialog, mediasi atau arbitrase 
     tradisional (Lihat Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai halaman 
      49-50).
•  Pokja diharapkan menggali kembali kearifan lokal yang ada dalam proses penyelesaian 
     masalah, misal: musyarawah, rembug, beug-rembeug, dan lain-lain.
• Kelompok perempuan harus dilibatkan sebagai agen perdamaian di desa/kelurahan.
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MONITORING DAN EVALUASI
BAB V

•   Lakukan monitoring rutin dan evaluasi terhadap rekomendasi yang dibuat!
     Ada 2 (dua) kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan:
 1.      Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan deteksi dan respons dini (Buku Panduan 
         Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai lampiran 10, halaman 74).
 2.  Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 9 indikator desa/kelurahan damai 
          (Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai lampiran 11,  
                     halaman 75).
•   Gunakan lembar monitoring yang terlampir dalam Buku Panduan Pelaksanaan 9 Indikator 
     Desa/Kelurahan Damai.
•   Jika ada rekomendasi yang tidak direspons oleh stakeholder, segera temukan penyebabnya 
     dan buat rekomendasi baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.
•   Temukan hal-hal yang dapat dipelajari dari rekomendasi solusi yang tidak dapat dijalankan.
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