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PENGANTAR
“Aku mungkin bengkok, tetapi aku tidak akan
pernah patah. Itulah kodrat saya sebagai seorang
perempuan.” (Angela Merkel, Kanselir Jerman sejak 2005)
Perempuan terbukti menampakkan berbagai keunggulan ketika mendapat
kesempatan sebagai pemimpin. Sri Mulyani Indrawati adalah orang Indonesia
pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (IMF) dan Menteri
Keuangan selama beberapa periode pemerintahan berbagai presiden. Beliau bahkan
meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh
Emerging Markets (https://www.merdeka.com). Susi Pudjiastuti adalah pengusaha
handal yang berprestasi ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
ke-6 Republik Indonesia. Demikian pula Tri Rismaharini atau Risma, mampu
memimpin dan memberikan berbagai perubahan signifikan sebagai Wali Kota
Surabaya. Selama masa pandemi, berbagai negara yang dipimpin perempuan
menunjukkan progres positif dibandingkan laki-laki (https://www.kompas.com)
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern (Selandia Baru),
Presiden Tsai Ing-wen (Taiwan) dan Kanselir Angela Merkel (Jerman).
South China Morning Post yang dikutip Kompas, menuliskan bahwa pemimpin
perempuan dinilai mengikuti temuan ilmiah, memberikan reaksi dengan cepat dan
lebih siap dalam mengambil risiko ekonomi guna melindungi kehidupan warganya
sehingga dapat disimpulkan bahwa rakyat lebih aman berada di sebuah negara yang
dipimpin perempuan dibandingkan laki-laki selama masa pandemi COVID-19.
Penelitian yang dilakukan oleh Liverpool University, Trinity College Dublin dan
Westminster Foundation for Democracy di King's College London Mei lalu,
menemukan sebagian besar pemerintahan yang dipimpin perempuan lebih
menekankan pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, juga berinvestasi lebih pada
kesehatan publik. Prof. Supria Garikipati dari Liverpool University menegaskan
bahwa ada perbedaan sistemik dan terukur dalam keefektifan pembuatan kebijakan
ketika sebuah negara dipimpin oleh seorang perempuan. Laki-laki cenderung
merespons pengalaman negatif dengan kemarahan, sementara perempuan akan
bereaksi dengan sangat hati-hati ketika menghadapi situasi dan kondisi yang
demikian. Keunggulan perempuan dalam kepemimpinan di masa pandemi menurut
Garikipati karena adanya empati, kasih sayang, kemauan mendengarkan dan
berkolaborasi (https://www.kompas.com).
Modul ini dibuat untuk mendukung kepemimpinan perempuan dalam proses
membangun perdamaian serta menghadapi krisis pandemi COVID-19 melalui
program Women Participation for Inclusive Society (WISE) - JAGA. Program yang
didukung oleh Japan Fund melalui UN Women ini berupaya mendorong pelibatan
perempuan sebagai agen perdamaian sekaligus menjadi pemimpin-pemimpin baru
yang mampu membuat perubahan di level komunitas. Program WISE
diimplementasikan di wilayah Solo Raya (Klaten, Sukoharjo dan Surakarta), Malang
Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) dan Sumenep di Jawa Timur, serta
Bogor dan Depok di Jawa Barat. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari program WISE
ini adalah terciptanya kampung, desa dan atau kelurahan damai di berbagai wilayah

implementasi program. Modul ini dibuat untuk memberikan pengenalan konsep
dasar mengenai kepemimpinan, komunikasi asertif, kemampuan melakukan
negosiasi dan advokasi. Hal ini sesuai dengan temuan di atas bahwa keunggulan
kepemimpinan perempuan adalah adanya empati, kasih sayang, kemauan
mendengarkan dan berkolaborasi.
Modul ini menjadi pegangan bagi para fasilitator untuk memberikan pelatihan yang
dapat meningkatkan peluang kepemimpinan perempuan di level kampung, desa dan
atau kelurahan. Selesainya modul ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak dan
untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada UN Women, JAPAN Fund, tim
penulis dan fasilitator, serta pendamping pelatihan, 10 Desa/Kelurahan Damai, serta
semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dengan tanpa mengurangi
apresiasi kami atas terbitnya modul ini. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak,
masukan untuk penyempurnaan modul diperlukan dari berbagai pihak. Semoga
modul sederhana ini dapat membantu meningkatkan potensi dan peluang
kepemimpinan perempuan, baik di masa pandemi maupun sesudahnya nanti.

Desember 2020
Wahid Foundation

DAFTAR ISI
PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
DESKRIPSI MODUL

....................................................................

1

I. Penggunaan Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. Kualifikasi Fasilitator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. Metode/Pendekatan Yang Digunakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
IV. Materi Pelatihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
V. Kerangka Modul Program Wise Jaga Wahid Foundation . . . . . 4

BAHAN BACAAN

......................................................................

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
PENUTUP

25

..........................................

38

...................................................................................

39

DAFTAR PUSTAKA

....................................................................

DAFTAR SINGKATAN

...............................................................

BIODATA PENULIS MODUL
LAMPIRAN-LAMPIRAN

27
27

........................................................

27

.............................................................

43

LAMPIRAN PPT MATERI
SESI 3, 5 DAN 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DESKRIPSI MODUL
Modul ini dikembangkan dengan berbagai keterbatasan akibat terjadinya pandemi
COVID-19. Metode yang digunakan merupakan gabungan antara pelatihan online dan
offline, dengan pertimbangan efektivitas pelatihan dan aktivitas peserta sesuai
protokol yang dijalankan selama COVID-19. Peserta yang dapat disarankan berjumlah
maksimal 10 (sepuluh) orang, terdiri dari ibu-ibu kelurahan/desa damai yang
merupakan penerima manfaat dari program WISE JAGA.
Modul ini digunakan dalam 8 (delapan) sesi pelatihan selama 2 (dua) hari di 10
(sepuluh) komunitas yang tersebar di berbagai desa di wilayah provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Desa dan atau kelurahan yang menjadi sasaran adalah
Pengasinan (Depok), Tajurhalang (Bogor), Nglinggi (Klaten), Gembegan (Klaten), Jetis
(Klaten), Sidomulyo (Batu, Malang), Candirenggo (Malang), Guluk-Guluk (Sumenep),
Prancak (Sumenep) dan Payudan Dundang (Sumenep). Proses penguatan kapasitas
perempuan ini dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan tentang keterampilan
advokasi, komunikasi dan negosiasi kepada 100 (seratus) pemimpin perempuan dari 10
desa sebagaimana disebutkan diatas. Pelatihan akan dilakukan secara daring dan
pendampingan langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku
selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung.
Pendekatan interaktif dengan prinsip pembelajaran orang dewasa antara lain dilakukan
untuk membekali peserta dalam keterampilan kepemimpinan dan advokasi melalui
mendengar aktif, berkomunikasi secara asertif, proses negosiasi dan advokasi. Materi
ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk dapat mengatasi masalah
keseharian dan komunitas, serta meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dalam
lingkup desa atau kelurahan. Peserta juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan
baik di keluarga maupun lingkungannya.
Metode dalam pelatihan ini akan mengacu pada proses pembelajaran orang dewasa
yang menggunakan berbagai pendekatan partisipatif dan interaktif melalui games,
film, diskusi, role play dan sebagainya. Dengan demikian peserta diharapkan dapat
belajar langsung dari pengalaman dan insight yang mereka alami sendiri. Alur materi
pelatihan jika digambarkan adalah sebagai berikut:

Komunikasi
Asertif

Komunitas
memahami cara
berkomunikasi
secara asertif
Komunitas
memahami cara
mendengarkan
aktif

Negosiasi

Komunitas
memahami maksud,
tujuan dan
pentingnya negosiasi
Komunitas memahami
tahapan dalam
melakukan
negosiasi
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Komunitas

Advokasi

memahami
pengertian
dan jenis-jenis
advokasi
Peserta dapat
menggunakan

komunikasi dan

negosiasi untuk
advokasi
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I. Penggunaan Modul
Modul ini ditujukan untuk digunakan oleh para fasilitator, yang akan
memfasilitasi pelatihan di mana kebutuhan, situasi dan kondisi para peserta
mirip atau serupa dengan 10 (sepuluh) desa dan/atau kelurahan sebagaimana
disebutkan di awal modul. Tujuan pelatihan yang dituangkan dalam modul ini,
adalah dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang proses
pengambilan keputusan, mendengar aktif, komunikasi asertif, negosiasi dan
prinsip-prinsip advokasi. Peserta yang dapat mengikuti pelatihan ini adalah
mereka yang tinggal di desa dan atau kelurahan serta terlibat dalam organisasi,
namun demikian belum pernah melakukan advokasi dalam tahap makro atau
kompleks. Modul ini dapat dijadikan pegangan, namun demikian, para fasilitator
tetap direkomendasikan untuk membaca berbagai sumber referensi lainnya
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.
Sebelum memulai sesi pelatihan, fasilitator diharapkan dapat membaca modul
ini dulu hingga selesai. Setelah mendapatkan gambaran modul secara umum,
fasilitator perlu mengikuti tahap demi tahap pelatihan sesuai modul. Modul
menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang partisipatif serta
reflektif dengan penilaian serta penghargaan terhadap pengalaman dan diri
sendiri. Fasilitator perlu memiliki keterampilan untuk dapat menggali informasi
serta pengalaman peserta, membantu peserta berefleksi dan memberikan
contoh-contoh konkret dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fasilitator juga
perlu menggunakan berbagai metode pelatihan yang interaktif dan menarik
serta disesuaikan dengan kebutuhan para peserta. Hal ini akan membantu untuk
mengoptimalkan target pelatihan dan fungsi dari modul ini.
Modul ini dikembangkan dalam situasi pandemi COVID-19 di mana ruang
perjumpaan secara langsung menjadi terbatas. Implikasinya, metode pelatihan
dipadukan antara pengantar dan teori-teori terkait materi yang diberikan secara
online melalui aplikasi zoom atau g-meet. Adapun simulasi, latihan, role play
dan diskusi dilakukan secara offline dengan peserta yang diatur jumlah dan jarak
duduknya, sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
metode pendekatan orang dewasa (adult learning process) tetap dapat
dijalankan secara efektif tanpa meninggalkan aturan ketat pembatasan dan
pengamanan dalam situasi pandemi ini.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

2

II. Kualifikasi Fasilitator
1. Persyaratan Fasilitator
● Memiliki pengetahuan dan pengalaman menjadi fasilitator komunitas.
● Memiliki pemahaman tentang materi pengambilan keputusan, komunikasi
asertif, negosiasi dan advokasi.
● Memiliki pemikiran yang terbuka dan bersedia menjadi role model untuk hasil
yang optimal.
● Memahami isu-isu dasar terkait intoleransi, radikalisme dan ekstremisme
berbasis kekerasan serta 9 (sembilan) indikator desa dan atau kelurahan damai.

2. Keterampilan Fasilitator
● Mampu menciptakan suasana gembira, terbuka, dan saling menghormati baik
antar peserta maupun dengan fasilitator dan panitia.
● Mampu menjadi pendengar aktif dan berkomunikasi secara asertif serta bersedia
belajar dari pengalaman dan pengetahuan para peserta.
● Mampu mendorong peserta untuk selalu aktif dalam semua sesi.

III. Metode/Pendekatan Yang Digunakan
Modul ini menggunakan pendekatan belajar orang dewasa (adult learning process)
di mana fasilitator dan peserta memiliki posisi yang setara, di mana setiap
pendapat dan pengalaman pribadi sangat dihargai. Keterlibatan aktif peserta
menjadi syarat mutlak dalam pendekatan ini disertai penggunaan metode yang
interaktif dan partisipatif. Knowles (1997) menyebutkan ada 4 (empat) ciri model
pembelajaran orang dewasa secara andragogi, yaitu:
1. Konsep diri dan motivasi untuk belajar, di mana orang dewasa perlu
dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pembelajaran yang mereka
ikuti.
2. Konsep pengalaman, termasuk pengalaman melakukan kesalahan menjadi
dasar untuk aktivitas belajar.
3. Kesiapan untuk belajar, di mana orang dewasa paling berminat pada pokok
bahasan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan diri dan kehidupan
pribadi.
4. Orientasi belajar, di mana belajar bagi orang dewasa lebih berpusat pada
permasalahan dan solusi.
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IV. Materi Pelatihan
Ada 3 (tiga) materi utama yang ada dalam modul ini, yang mengarah pada
keterampilan yang diperlukan dalam kepemimpinan perempuan, yaitu:
1. Pengambilan keputusan, mendengar aktif dan komunikasi asertif.
2. Negosiasi
3. Advokasi.
Kerangka dan tahapan pelatihan dijelaskan dalam matriks berikut ini.

V. Kerangka Modul Program Wise Jaga Wahid Foundation
Penguatan Kapasitas Perempuan Desa: Advokasi, Komunikasi dan Negosiasi
Hari 1

Sesi 1

Perkenalan (60 menit)
Jam 10.00-11.00 WIB
1. Pembukaan dari Wahid
Foundation (5 menit)
2. Perkenalan fasilitator (5 menit)
3. Perkenalan peserta melalui
permainan “tebak satu hal yang
benar” (20 menit)
4. Mengingat kembali 9 (sembilan)
Indikator Desa/Kelurahan Damai
(10 menit)
5. Penjelasan tentang bagaimana
pelatihan akan dilaksanakan
dan kesepakatan aturan
bersama (10 menit)
6. Penjelasan tentang penugasan
sesi berikut, pembagian
kelompok dan tanya jawab
(10 menit)

Sesi 2

Studi Kasus dan Problem
Solving Decision Making
di level lokal
Jam 11.00-12.00 WIB
1. Peserta membaca studi kasus
yang dibagikan dan membaca
9 (sembilan) Indikator Desa/
Kelurahan Damai (15 menit)
2. Peserta mendiskusikan studi
kasus serta merumuskan
alternatif solusi (problem
solving decision making) untuk
advokasi (45 menit).
3. Hasil diskusi dituliskan pada
lembar kertas atau flipchart.

Metode
Online
(Fasilitator)

Catatan
Lembar pre-test dicetak dan
dicopy sejumlah peserta oleh
panitia.
Pre-test diisi sebelum kegiatan
dimulai atau saat istirahat makan
siang.
Peserta dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok masing-masing 5 (lima)
orang untuk sesi 2.

Offline
(kerja
mandiri,
didampingi
pendamping
WF)
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Hasil diskusi difoto peserta/
pendamping dan dikirimkan
via WA ke fasilitator
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Jam 12.00-13.00 WIB
istirahat makan siang/ishoma
(sambil mengisi pre-test
jika belum selesai)
Jam 13.00-14.00 WIB
1. Peserta bertemu dengan
pendamping WF dan
menyampaikan hasil diskusi
2. Pendamping memeriksa hasil
diskusi dan mengirimkan foto
hasil diskusi pada fasilitator.

Sesi 3

Problem Solving Decision
Making dan Komunikasi Asertif
(60 menit)

Online
(Fasilitator)

Praktek peserta (berpasangan)
telah disiapkan fasilitator
sebelumnya.

Offline
(kerja
mandiri,
didampingi
pendamping
WF)

Film “Tilik”

Jam 14.00 – 15.00 WIB
1. Refleksi dari tugas sebelumnya
(5 menit)
2. Penjelasan tentang problem
solving decision making dan
komunikasi asertif (10 menit)
3. Praktek latihan mendengar
aktif dan i-message (30 menit)
4. Tanya jawab dan kesimpulan
(10 menit)
5. Penjelasan tentang penugasan
sesi berikut (5 menit)

Sesi 4

Kepemimpinan dan 9
(sembilan) Indikator
Desa/Kelurahan Damai
(60 menit)
Jam 15.00 – 16.00 WIB
1. Peserta menonton film pendek
bersama-sama (dengan
pendamping) (15 menit)
2. Peserta berdiskusi tentang
Kepemimpinan dan 9 (sembilan)
Indikator Desa/Kelurahan
Damai dikaitkan dengan studi
kasus yang telah ditetapkan
untuk masing-masing kelompok
(45 menit)
3. Rangkuman dan kesimpulan
hasil diskusi dikirimkan
ke WA/email fasilitator
oleh pendamping.
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Hari 2

Sesi 5

Kepemimpinan dan Negosiasi
(60 menit)

Metode
Online
(Fasilitator)

Jam 10.00-11.00 WIB
1. Refleksi dari tugas tentang Kepemimpinan
dan 9 (sembilan) Indikator Desa/Kelurahan
Damai (10 menit)
2. Penjelasan tentang kepemimpinan
(10 menit)
3. Penjelasan tentang teknik negosiasi sebagai
upaya memperluas lingkar pengaruh
(10 menit)
4. Diskusi dan tanya jawab (15 menit)
5. Merumuskan rencana praktek negosiasi
(15 menit)

Sesi 6

Praktek negosiasi (60 menit)
Jam 11.00-12.00 WIB
1. Peserta mengunjungi stakeholders/target
sasaran.
2. Peserta melakukan negosiasi sesuai studi
kasus dan materi/teknik yang diberikan.
3. Peserta mencatat poin-poin penting,
pembelajaran/lesson learned dan kendala
yang dihadapi saat negosiasi.

Catatan
Refleksi dapat
dilakukan dengan
metode interaktif
melalui games/kuis
Praktek negosiasi
langsung pada
stakeholder/target
sasaran

Offline
(kerja
mandiri,
didampingi
pendamping
WF)

Didampingi
pendamping WF

Jam 12.00 -13.00 WIB ISHOMA
Jam 13.00 – 14.00 Diskusi dengan
pendamping WF
1. Merumuskan catatan tentang pembelajaran/
lesson learned dan kendala yang dihadapi
saat negosiasi.
2. Pendamping mengirimkan poin-poin catatan
kepada fasilitator melalui WA/email.

Sesi 7

Advokasi (60 menit)
Jam 15.00-16.00 WIB
1. Refleksi dari penugasan tentang negosiasi
dan alternatif solusi terhadap kendala
yang ada (10 menit)
2. Penjelasan tentang advokasi dan
teknik-teknik advokasi dalam lingkup desa
(15 menit).
3. Diskusi tentang praktek advokasi di desa
setempat berdasarkan studi kasus yang
telah ditetapkan di awal (20 menit)
4. Kesimpulan dan rangkuman seluruh proses
pelatihan (10 menit)
5. Penutup (5 menit)
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Sesi 8

Protokol Kesiapsiagaan Bencana
dan Pandemi bagi Desa

Online
(Fasilitator)

Materi presentasi

Offline
(kerja
mandiri,
didampingi
pendamping
WF)

Didampingi oleh
pendamping WF

Jam 15.00-16.00 WIB
1. Penjelasan protokol deteksi, pencegahan
dan respons krisis pada level desa (40 menit)
2. Diskusi dan tanya jawab (20 menit)

Sesi 9

Rencana Tindak Lanjut dan Penutup
Jam 16.00-16.45 WIB
1. Peserta berdiskusi untuk menyusun
RTL dan mempresentasikannya
2. Peserta mengisi post-test
3. Penutup
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dicetak dan di-copy
sejumlah peserta
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VI. TAHAPAN PELATIHAN
Sesi Ke-

Tujuan

1. Perkenalan

Peserta memahami
maksud dan tujuan
kegiatan

Waktu/
Format
60 menit/
online

Bahan
Laptop
Zoom/ gmeet

Peserta mengenal
fasilitator, panitia
dan peserta lainnya.

Langkah Fasilitasi

Metode

Catatan Untuk Fasilitator

1. Pembukaan dari
Wahid Foundation
(5 menit)

Ceramah

Dapat diganti dengan video pendek
(5 menit)

1. Perkenalan fasilitator (5 menit)

Permainan

Penting membangun kedekatan
fasilitator pada peserta melalui
games dan humor.

a. Fasilitator menampilkan gambar
puzzle dirinya, dan peserta menebak
mana saja yang benar dan mana yang
salah.
b. Deskripsi singkat fasilitator tentang
relevansi dan kompetensi personal
untuk memberikan pelatihan.

Fasilitator perlu menjelaskan bahwa
pelatihan ini mengunakan pendekatan
adult learning process dan metode
partisipatif, di mana tidak ada
pendapat yang salah.
Jika memungkinkan akan ada
penghargaan/reward bagi peserta
terbaik.

1. Perkenalan peserta melalui permainan
“tebak satu hal yang benar” (20 menit)

Permainan

Jika peserta memegang gadget
masing-masing, dapat menuliskan
pada kolom chat.

Kuis Singkat

Kuis disiapkan sebelumnya
oleh fasilitator.

a. Peserta diminta menuliskan dan
menyebutkan 3 (tiga) hal tentang
dirinya di mana 2 (dua) benar dan
1 (satu) salah. Misal : suka makan
jengkol, hobi menyanyi dan pernah
ke luar negeri.
b. Peserta lain menebak mana yang salah.
c. Peserta menyebutkan mana yang salah.
d. Di akhir permainan, fasilitator
menyebutkan lesson learned game
dan keterkaitan materi
1. Mengingat kembali 9 (sembilan)
Indikator Desa/Kelurahan Damai
(10 menit)
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Sesi Ke-

2. Diskusi
Studi Kasus

Tujuan

Peserta memahami
studi kasus yang
ditentukan.
Peserta memahami
prioritas
9 (sembilan)
Indikator Desa/
Kelurahan Damai
pada level desanya.

Waktu/
Format

180 menit/
Offline

Bahan

- Lembar
studi kasus
- Flipchart
- Spidol

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Langkah Fasilitasi

Metode

Catatan Untuk Fasilitator

1. Penjelasan tentang bagaimana
pelatihan akan dilaksanakan dan
kesepakatan aturan bersama (10 menit)

Diskusi

Draft aturan bersama sudah
disiapkan fasilitator sebelumnya
agar hemat waktu.

1. Penjelasan tentang penugasan
sesi berikut, pembagian kelompok
dan tanya jawab (10 menit)

Diskusi

Peserta dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari 5 (lima) orang.

1. Peserta duduk melingkar dalam
kelompok masing-masing dan membaca
studi kasus yang dibagikan serta
membaca 9 (sembilan) Indikator
Desa/Kelurahan Damai (15 menit)

Studi Kasus

Lembar studi kasus dicetak sesuai
jumlah peserta dan kelompoknya

1. Peserta mendiskusikan studi kasus serta
merumuskan alternatif solusi (decision
making) untuk advokasi (45 menit).
Hasil diskusi dituliskan pada lembar
kertas atau flipchart.

Diskusi
Kelompok

Hasil diskusi difoto dan dikirim
ke pendamping melalui WA

1. Peserta istirahat makan siang/ishoma
sambil mengisi pre test jika belum
selesai (60 menit)

Kerja
Mandiri

Lembar pretest dicetak dan di-copy
sejumlah peserta oleh panitia.

1. Peserta bertemu dengan pendamping
WF dan menyampaikan hasil diskusi.
Pendamping memeriksa hasil diskusi,
menyampaikan pertanyaan dan
merangkum hasil. Hasil akhir diskusi
dikirimkan pendamping melalui WA
ke fasilitator (60 menit).

Diskusi
Pleno

Pre-test dapat diisi sebelum kegiatan
dimulai dan diselesaikan saat
istirahat/break makan siang.
Pendamping perlu memastikan
jaringan internet tersedia dan hasil
diskusi terkirim dengan baik
ke fasilitator.
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Sesi Ke3. Komunikasi
Asertif

Tujuan
Peserta memahami
dan mampu
melakukan teknik
decision making.

Waktu/
Format
60 menit/
Online

Peserta memahami
dan mampu
melakukan teknik
komunikasi asertif.

4.Kepemimpinan

Peserta memahami
kepemimpinan
dikaitkan dengan
prioritas
9 (sembilan)
Indikator Desa/
Kelurahan Damai.

60 menit/
Offline

Bahan
- Laptop
- Zoom/ gmeet
- Materi/ppt
(soft copy)
- Materi/ppt
hard copy
dicetak dan
diperbanyak
sesuai jumlah
peserta.

- LCD projector
- Layar
- Sound system
yang memadai
- Link youtube
atau file film.
- Flipchart
- Spidol

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Langkah Fasilitasi

Metode

Catatan Untuk Fasilitator

1. Fasilitator menanyakan kabar peserta
kemudian melakukan refleksi dari tugas
sebelumnya (5 menit)

Diskusi

Pertanyaan refleksi disiapkan
sebelumnya.

1. Fasilitator menjelaskan tentang
pengertian dan teknik-teknik decision
making dan komunikasi asertif
(10 menit)

Ceramah

Menggunakan materi ppt-1.

1. Peserta dibagi berpasangan dan
melakukan praktek latihan mendengar
aktif dan komunikasi i-message
(30 menit)

Praktek

Menggunakan studi kasus yang
telah ditetapkan.

1. Fasilitator membuka kesempatan
tanya jawab dan memberikan
kesimpulan (10 menit)

Diskusi

Jika ada banyak pertanyaan dan
waktu terbatas, dapat dijawab
melalui WA group.

1. Fasilitator menjelaskan kegiatan dan
penugasan sesi berikut (5 menit)

Diskusi

1. Peserta menonton film pendek
bersama-sama dengan pendamping
(15 menit)

Film

Film dapat dipilih dari list yang
telah disiapkan.

1. Peserta berdiskusi tentang
Kepemimpinan dan 9 (sembilan)
Indikator Desa/Kelurahan Damai
dikaitkan dengan studi kasus yang
telah ditetapkan untuk masing-masing
kelompok (45 menit)

Diskusi
Kelompok

Panduan diskusi disiapkan fasilitator

1. Rangkuman dan kesimpulan hasil
diskusi dikirimkan ke WA/email
fasilitator oleh pendamping.

Diskusi
Pleno

Pendamping perlu memastikan
jaringan internet tersedia dan
hasil diskusi terkirim dengan baik
ke fasilitator.
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Sesi Ke5. Negosiasi

Tujuan
Peserta memahami
pengertian
kepemimpinan
danketerampilan
yang diperlukan.
Peserta memahami
tahapan dan praktek
negosiasi.

Waktu/
Format
60 menit/
Online

Bahan
- Laptop
- Zoom/ gmeet
- Materi/ppt
(soft copy)
- Materi/ppt
hard copy
dicetak dan
diperbanyak
sesuai jumlah
peserta.

Langkah Fasilitasi

Metode

Catatan Untuk Fasilitator

1. Fasilitator menanyakan kabar peserta
kemudian melakukan refleksi dari tugas
sebelumnya (5 menit).

Diskusi

Poin-poin refleksi disiapkan
fasilitator sebelumnya.

1. Fasilitator menjelaskan tentang
pengertian kepemimpinan dan
negosiasi beserta teknik dan tahapan
negosiasi (15 menit)

Ceramah

Menggunakan materi ppt-2.

1. Fasilitator memilih dua peserta
berpasangan untuk bermain peran
(role play) melakukan negosiasi
(20 menit).

Role play

Peserta yang melakukan role play
dapat juga ditawarkan secara
voluntary jika waktu memungkinkan.

1. Fasilitator mengajak peserta untuk
memberikan komentar terhadap
role play, terutama dalam komunikasi
verbal dan non verbal yang dilakukan
selama negosiasi .

Diskusi

Fasilitator memastikan bahwa
peserta sudah memahami
mendengar aktif, i-message dan
paham negosiasi.

Diskusi

Fasilitator telah menyiapkan
sebelumnya target, isu dan
capaian keberhasilan.

Fasilitator merangkum dan memberikan
kesimpulan poin-poin pembelajaran
(lesson learned) yang didapatkan
peserta selama materi dan praktek/
role play tentang negosiasi (15 menit).
1. Fasilitator mengajak peserta untuk
merumuskan rencana praktek
negosiasi : siapa target, isu apa yang
akan dinegosiasikan dan bagaimana
cara mengukur keberhasilan
(15 menit).

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Pendamping memastikan tidak ada
kendala berarti dalam kunjungan
lapangan (field work) para peserta.
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Sesi Ke6. Praktek
negosiasi

Tujuan
Peserta mampu
melakukan praktek
negosiasi
di komunitasnya.

Waktu/
Format
180 menit/
Offline

Bahan
Kertas, pulpen
dll untuk
catatan

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Langkah Fasilitasi

Metode

1. Briefing peserta oleh pendamping WF
(5 menit)

Kerja
lapangan
(field work)

1. Peserta mengunjungi stakeholders/
target sasaran (10 menit/perjalanan)

Kerja
lapangan
(field work)

1. Peserta melakukan negosiasi sesuai
studi kasus dan materi/teknik yang
diberikan (40 menit)

Kerja
lapangan
(field work)

1. Peserta mencatat poin-poin penting,
pembelajaran/lesson learned dan
kendala yang dihadapi saat negosiasi
(5 menit)

Kerja
lapangan
(field work)

1. Peserta istirahat makan siang/ishoma
(60 menit) sambil menyelesaikan
catatan praktek negosiasi.

Kerja
mandiri

1. Peserta berdiskusi dengan pendamping
WF untuk mengkompilasi pembelajaran/
lesson learned dan kendala yang
dihadapi saat negosiasi (50 menit).

Diskusi pleno

1. Pendamping mengirimkan poin-poin
catatan kepada fasilitator melalui
WA/email (10 menit).

Diskusi pleno

Catatan Untuk Fasilitator
Panduan kerja lapangan
(field work) perlu disiapkan.

Pendamping perlu memastikan
jaringan internet tersedia dan hasil
diskusi terkirim dengan baik
ke fasilitator.
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Sesi Ke7. Advokasi

Tujuan
Peserta memahami
advokasi dan teknik
advokasi untuk
level desa

Waktu/
Format
60 menit/
Online

Bahan
- Laptop
- Zoom/ gmeet
- Materi/ppt
(soft copy)
- Materi/ppt
hard copy
dicetak dan
diperbanyak
sesuai jumlah
peserta.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Langkah Fasilitasi

Metode

1. Fasilitator mengajak peserta melakukan
refleksi dari penugasan tentang
negosiasi (10 menit)

Diskusi pleno

1. Fasilitator menjelaskan tentang
advokasi dan teknik-teknik advokasi
dalam lingkup desa (15 menit).

Ceramah

1. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi
tentang praktek advokasi di desa
setempat berdasarkan studi kasus
yang telah ditetapkan di awal dan
alternatif solusi melalui advokasi
(20 menit)

Diskusi
kelompok

1. Fasilitator mengajak peserta untuk
mendapatkan kesimpulan dan
rangkuman seluruh proses pelatihan
(10 menit)

Ceramah

1. Fasilitator mengajak peserta untuk
mendapatkan kesimpulan dan
rangkuman seluruh proses pelatihan
(10 menit)

Diskusi pleno

1. Fasilitator menutup sesi online
(5 menit)

Ceramah

Catatan Untuk Fasilitator
Poin-poin diskusi dapat dicatat
melalui jamboard.
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Sesi Ke-

Tujuan

8. Protokol
Kesiapsiagaan
Bencana dan
Pandemi bagi
Desa

Peserta memahami
protokol deteksi,
pencegahan dan
respons krisis pada
level desa

9. Rencana
Tindak Lanjut
dan Penutup

Peserta memiliki
Rencana Tindak
Lanjut untuk
tingkat desa/
kelurahan

Waktu/
Format
60 menit/
Online

45 menit

Post-test dan
penutup

Langkah Fasilitasi

Bahan
- Dokumen
protokol
- Meta plan
- Spidol
- Flipchart

-

Meta plan
Spidol
Flipchart
Fotokopi
lembar post
test sesuai
jumlah
peserta.
- Fotokopi
lembar
evaluasi
sesuai
jumlah
peserta.

Metode

1. Fasilitator mengajak peserta untuk
merefleksikan terkait pengalaman
peserta dalam merespon atau
menghadapi bencana/krisis (40 menit)

Ceramah

2. Fasilitator mengajak peserta
berdiskusi (20 menit)

Diskusi

1. Fasilitator mengajak peserta untuk
merefleksikan terkait pengalaman
peserta dalam merespon atau
menghadapi bencana/krisis (40 menit)

Ceramah

2. Fasilitator mengajak peserta
berdiskusi (20 menit)

Diskusi

3. Peserta mengisi post- test

Diskusi

Catatan Untuk Fasilitator
Materi presentasi

Materi presentasi

Lembar post- test dicetak dan di-copy
sejumlah peserta oleh panitia.
Jika peserta semua memiliki gadget,
akan lebih mudah melalui pengisian
online.
Pendamping dapat mengirimkan
seluruh lembar pre-test dan post-test
(hard copy) ke fasilitator, atau
membantu melakukan kompilasi
baru dikirimkan via email.

4. Penutup

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Pendamping bisa meminta Peserta
untuk menuliskan kisah-kisah
perubahan sederhana dan diunggah
ke www.peacevillage.id
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Kerangka dan tahapan pelatihan kemudian didetailkan dalam sesi-sesi berikut ini:

Sesi 1

Perkenalan

60 Menit.

Metode:
1. Ceramah
2. Permainan
Tujuan:
1. Peserta memahami maksud dan tujuan dari kegiatan pelatihan;
2. Peserta mengenal fasilitator, pendamping, dan peserta lainnya, serta building rapport
antara peserta dan fasilitator.
Bahan dan Persiapan:
1. slide perkenalan fasilitator;
2. laptop;
3. sound system;
4. proyektor;
5. layar;
6. microphone.
Pelaksanaan:
Waktu
10.00- 10.05 WIB

10.05- 10.10 WIB

10.10- 10.30 WIB

Langkah-langkah
Pembukaan dari Wahid Foundation
Perkenalan fasilitator di mana fasilitator menampilkan gambar puzzle dirinya, dan
peserta menebak mana saja yang benar dan mana yang salah. Dilanjutkan deskripsi
singkat fasilitator tentang relevansi dan kompetensi personal untuk memberikan
pelatihan.
Perkenalan peserta melalui permainan “tebak satu hal yang salah”. Peserta diminta
menuliskan dan menyebutkan 3 (tiga) hal tentang dirinya dimana 2 (dua) benar dan 1
(satu) salah. Misal: suka makan jengkol, hobi menyanyi, dan pernah ke luar negeri.
Peserta lain menebak mana yang salah. Peserta yang bersangkutan menyebutkan mana
yang salah. Di akhir permainan, fasilitator menyebutkan lesson learned game dan
keterkaitan materi.

10.30-10.40 WIB

Mengingat kembali 9 (sembilan) Indikator Desa/Kelurahan Damai melalui kuis yang
disiapkan fasilitator.

10.40- 10.50 WIB

Penjelasan tentang bagaimana pelatihan akan dilaksanakan dan kesepakatan aturan
bersama.

10.50- 11.00 WIB

Penjelasan tentang penugasan sesi berikut, pembagian kelompok dan tanya jawab.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation
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Sesi 2

Studi Kasus dan Problem Solving Decision Making di Level Lokal

Metode:
1. Diskusi Kelompok Studi Kasus
2. Pendampingan dari Pendamping Wahid Foundation
Tujuan:
1. Peserta memahami potensi masalah yang bisa terjadi di masyarakat melalui
studi kasus yang diberikan.
2. Peserta mampu belajar secara langsung proses pengambilan keputusan dan
perumusan pemecahan masalah dalam proses diskusi.
3. Peserta menemukenali tantangan dan hambatan yang dihadapi serta mencari solusi
saat diskusi dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
4. Peserta mampu untuk belajar mengenai advokasi terhadap studi kasus yang diberikan.
Bahan dan Persiapan:
1. Alat tulis (pulpen dan/atau spidol);
2. Kertas flipchart atau kertas kosong;
3. Perekam suara/video/foto (jika diperlukan dan diizinkan);
4. Kamera (handphone);
5. Lembar pre-test (jika ada yang belum selesai);
6. Lembar studi kasus sesuai desa dan kelompok
(lihat lampiran dan lembaran untuk peserta)
Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah
1.
2.
3.

11.00 – 11.15 WIB

11.15 – 12.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

Diskusi kelompok.
Masing-masing kelompok diberikan lembar flipchart/kertas dan alat tulis (sesuai
kebutuhan) untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya.
Catatan, semasa waktu diskusi:
a. Kelompok berdiskusi mandiri.
b. Dokumentasikan proses diskusi
Ishoma
Mengisi lembar pre-test bagi yang belum selesai.
1.
2.

13.00 – 13.50 WIB

13.50 – 14.00 WIB

Seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok.
Pendamping WF membagikan 2 studi kasus yang berbeda, di mana masing-masing
kelompok mendapatkan 1 studi kasus (lihat lampiran).
Pendamping WF memberikan instruksi bahwa tiap kelompok akan:
a. Mendiskusikan mengenai masing-masing studi kasus yang dibagikan;
b. Merumuskan solusi dan berbagai solusi alternatif lainnya terkait studi kasus;
c. Merumuskan cara untuk advokasi (gunakan kata ‘menyuarakan/ menyampaikan’
jika para peserta tidak familiar dengan kata ‘advokasi’) solusi dari masalah yang
telah didiskusikan.

Masing-masing kelompok bertemu dengan pendamping WF untuk menyampaikan hasil
diskusi kelompok secara pleno.
Saat mendengarkan dan memeriksa hasil diskusi, pendamping WF perlu
memperhatikan:
a. Apakah kelompok sudah memahami kasus yang diberikan dengan baik;
b. Apakah usulan solusi bersifat realistis;
c. Tanyakan juga bagaimana proses diskusi dan pembelajaran (lesson learned)
yang terjadi dalam kelompok;

Pendamping memotret hasil diskusi kelompok dan mengirimkannya pada Fasilitator
melalui WA.

Lembar Studi Kasus dapat dilihat pada lampiran dan lembaran untuk peserta.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation
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Sesi 3 Komunikasi Asertif

60 Menit.

Metode: Ceramah
Tujuan:
1. Mengevaluasi hasil kerja kelompok sesi 2.
2. Memberikan pengetahuan cara mengambil keputusan yang tepat.
3. Memberikan pengetahuan dan praktek cara menyampaikan solusi menggunakan
komunikasi asertif.
Bahan dan Persiapan:
1. Slide materi Pengambilan Keputusan dan Komunikasi Asertif.
2. Laptop.
3. Sound system.
4. Proyektor.
5. Layar.
6. Microphone.
Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah

14.00 - 14.20 WIB

Fasilitator membuka kegiatan dengan menyapa peserta, lalu mengajak peserta untuk
melakukan refleksi serta evaluasi hasil tugas sesi sebelumnya.

14.20 - 14.50 WIB

Fasilitator menyampaikan materi teknik mengambil keputusan dan komunikasi asertif

14.50 - 15.00 WIB

Fasilitator mengajak peserta untuk mempraktekkan komunikasi asertif, menjelaskan
mengenai tugas pada sesi berikutnya, lalu menutup sesi daring hari ini.

Sesi 4

Leadership, Decision Making, dan 9 (Sembilan) Indikator Desa/Kelurahan Damai

60 Menit.
Metode:
1. Menonton Film.
2. Diskusi Kelompok.
3. Pendampingan dari Pendamping Wahid Foundation.
Tujuan:
1. Peserta memahami jenis kepemimpinan formal dan informal serta pengaruhnya.
2. Peserta memahami pengambilan keputusan berdasarkan sumber informasi yang lengkap.
3. Peserta memahami implementasi 9 (sembilan) indikator Desa/Kelurahan Damai
dan advokasi terhadap studi kasus yang diberikan.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation
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Bahan dan Persiapan:
1. LCD proyektor dan layer.
2. Laptop dan speaker.
3. File film “Tilik”.
4. Alat tulis (pulpen & spidol).
5. Kertas flipchart atau kertas kosong.
6. Perekam suara/video/foto (jika diperlukan dan diizinkan).
7. Kamera (handphone).
Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah
Pendamping WF dan peserta menonton film Tilik bersama-sama. Jika sudah ada yang pernah
menonton ataupun belum, pendamping dapat memberikan instruksi fokus perhatian pada:
a. Apakah film relevan dengan peserta dan lingkungan desanya?
b. Apakah ada kaitan dengan studi kasus sebelumnya tentang 9 (sembilan) indikator
Desa/Kelurahan Damai.
c. Apa pembelajaran yang didapatkan dari film?

15.00 – 15.15 WIB

Peserta dapat mencatat refleksi film pada alat tulis masing-masing.

15.15 – 15.45 WIB

Diskusi kelompok.
Masing-masing kelompok diberikan lembar flipchart/kertas dan alat tulis (sesuai kebutuhan)
untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya.
Pertanyaan yang diajukan pada kelompok :
1. Menurut kelompok, siapa pemimpin dalam film tersebut? Mengapa?
2. Apakah ada hubungan film dengan 9 (sembilan) indikator Desa/Kelurahan Damai yang
didiskusikan sebelumnya? Jelaskan.
3. Apa pembelajaran dalam film yang dapat diadopsi peserta? Jelaskan.
Masing-masing kelompok bertemu dengan pendamping WF untuk menyampaikan hasil diskusi
kelompok secara pleno.

15.55 – 16.00 WIB

16.00-17.00 WIB

Sesi 5

Saat mendengarkan dan memeriksa hasil diskusi, pendamping WF perlu memperhatikan:
1. Apakah kelompok sudah memahami film dan pembelajarannya dengan baik;
2. Tanyakan juga bagaimana proses diskusi dan pembelajaran (lesson learned) yang terjadi
dalam kelompok;
Pendamping memotret hasil diskusi kelompok dan mengirimkannya pada Fasilitator melalui
WA. Pendamping juga dapat menelpon langsung Fasilitator jika diperlukan.

Negosiasi

60 Menit.

Metode: Ceramah
Tujuan:
1. Mengevaluasi hasil kerja kelompok sesi 4.
2. Memberikan informasi tentang teknik negosiasi yang dapat dipraktikkan
di sesi selanjutnya.
3. Membangun interaksi dengan peserta.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation
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Bahan dan Persiapan:
1. Slide materi Negosiasi;
2. Laptop;
3. Sound system;
4. Proyektor;
5. Layar;
6. Microphone;
Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah

10.00 - 10.20 WIB

Fasilitator membuka kegiatan dengan menyapa peserta dan mengucapkan terima kasih.
Setelah itu, fasilitator mengajak peserta untuk belajar bersama dan melakukan refleksi
tentang sesi sebelumnya.

10.20 - 10.50 WIB

Fasilitator menyampaikan materi teknik negosiasi.

10.50 - 11.00 WIB

Fasilitator menjelaskan mengenai tugas pada sesi berikutnya, lalu menutup sesi menutup sesi
ceramah.

Sesi 6 Praktik Negosiasi

120 Menit.

Metode:
1. Praktik Negosiasi
2. Diskusi
Tujuan:
1. Peserta memahami langkah-langkah negosiasi dengan mempraktikkannya
secara langsung.
2. Peserta memperoleh pembelajaran dari proses negosiasi.
3. Peserta menemukenali tantangan yang dihadapi saat bernegosiasi.
Bahan dan Persiapan:
1. Alat tulis (pulpen/pensil dan spidol).
2. Kertas flipchart atau kertas kosong.
3. Perekam suara/video/foto (jika dibutuhkan dan diizinkan).
4. Kamera (handphone).
5. Lembar checklist negosiasi.

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation
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Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah

11.00 – 11.10 WIB

Pendamping meminta peserta duduk berkelompok berdasarkan kasus yang diterima.
Pendamping menjelaskan bahwa tiap kelompok akan melakukan praktik negosiasi. Tugas
kelompok adalah:
a. Memilih stakeholder/target sasaran untuk negosiasi berdasarkan kasus masing-masing.
b. Mengunjungi stakeholder/target sasaran yang telah dipilih oleh kelompok.
c. Melakukan negosiasi sesuai kasus kelompok dan materi/teknik negosiasi yang telah
diberikan pada sesi sebelumnya.
d. Mencatat poin-poin penting tentang pembelajaran dan kendala yang dihadapi saat
melakukan negosiasi
e. Setelah melakukan negosiasi dan Ishoma peserta kembali ke ruangan pelatihan

11.10 – 12.00 WIB

Peserta melaksanakan praktek negosiasi

12.00 – 13.00 WIB

Ishoma

13.00 – 13.20 WIB

1.
2.

Pendamping menginstruksikan peserta duduk berkelompok berdasarkan kasus.
Pendamping meminta kelompok berbagi proses negosiasi yang telah dilakukan sambil
mengisi lembar checklist keberhasilan negosiasi.

1.
2.

Pendamping membagikan flipchart dan spidol kepada dua kelompok.
Kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil pembelajaran dan kendala yang dihadapi
saat bernegosiasi kepada Pendamping.

13.20 – 13.50 WIB

Hasil dari diskusi tersebut dituliskan oleh kelompok pada flipchart yang telah dibagikan.

13.50 – 14.00 WIB

Pendamping memotret hasil diskusi kelompok dan mengirimkannya pada Fasilitator melalui
WA.

Lembar Checklist Praktik Negosiasi dapat dilihat pada halaman selanjutnya.
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LEMBAR CHECKLIST PRAKTIK NEGOSIASI
(Diisi oleh Pendamping)
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

:
:
:

Berilah tanda checklist ( ) pada kolom Ada/Tidak Ada jika Kelompok melakukan langkah
pada tahapan negosiasi di bawah ini.

Tahap
Persiapan

Langkah

Ada/Tidak Ada

Mengenali masalah yang dihadapi
Rumuskan secara jelas target, tujuan dan sasaran negosiasi
Kenali karakter dan background pihak lawan
Kenali kekuatan jaringan dan rekan yang dimiliki
Persiapan mental diri sendiri

Pembukaan

Bangun kesamaan dengan pihak lawan
Bersikap menyenangkan, assertive (tegas/tidak plin plan) dan
firm (teguh pendirian)

Memulai Negosiasi

Pokok-pokok keinginan disampaikan dengan jelas, singkat dan
percaya diri
Menekankan pada kesepakatan
Mendengarkan dengan efektif

Tawar Menawar

Ada proses tawar menawar
Membangun hubungan yang kondusif

Kesepakatan

Ada kesepakatan yang dicapai
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Sesi 7 Advokasi

60 Menit.

Metode: Ceramah
Tujuan:
1. Mengevaluasi hasil kerja kelompok sesi 6.
2. Memberikan informasi mengenai advokasi.
3. Membangun interaksi dengan peserta.
Bahan dan Persiapan:
1. Slide materi negosiasi.
2. Laptop.
3. Sound system.
4. Proyektor.
5. Layar.
6. Microphone.
Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah

14.00 - 14.20 WIB

Fasilitator membuka kegiatan dengan menyapa peserta dan mengucapkan terima kasih.
Setelah itu, fasilitator mengajak peserta untuk belajar bersama dan melakukan refleksi
tentang sesi dan praktek negosiasi yang dilakukan sebelumnya.

14.20 - 14.50 WIB

Fasilitator menyampaikan materi mengenai advokasi.

14.50 - 15.00 WIB

Fasilitator menutup sesi 7.

Sesi 8 Protokol Kesiapsiagaan Bencana dan Pandemi bagi Desa

60 Menit.

Metode:
1. Presentasi
2. Diskusi
Tujuan:
1. Peserta memahami definisi secara umum terkait bencana dan pandemi.
2. Peserta memperoleh informasi umum tentang COVID-19 .
3. Peserta memahami penanganan krisis dan bencana menggunakan metode 4R
(Readiness /Kesiapsiagaan; Reduction/Pengurangan Risiko; Response/Penanganan;
dan Recovery/Pemulihan).
Bahan dan Persiapan:
1. Alat tulis (pulpen/pensil dan spidol).
2. Presentasi materi.
3. Perekam suara/video/foto (jika dibutuhkan dan diizinkan).
4. Kamera (handphone).
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Pelaksanaan:
Waktu

Langkah-langkah

15.00 - 14.20

Fasilitator membuka kegiatan dengan menyapa peserta, lalu mengajak peserta untuk melakukan
refleksi terkait bencana yang pernah dialami oleh peserta. Usahakan, masing-masing peserta
bisa berbagi cerita pengalaman terkait bencana.

15.20 - 15.40

Fasilitator menyampaikan materi Protokol Kesiapsiagaan Bencana dan Pandemi bagi Desa melalui
presentasi yang telah disiapkan.*

15.40 - 15.55

Fasilitator mengajak peserta berdiskusi terkait pengalaman dalam menghadapi bencana.
Fasilitator bisa menghubungkan cerita peserta dengan metode 4R

15.55 – 16.00

Fasilitator menutup sesi.

* Materi Protokol Kesiapsiagaan Bencana dan Pandemi bagi Desa ada dalam buku tersendiri.

Sesi 9 Rencana Tindak Lanjut dan Penutup

45 Menit.

Metode:
1. Diskusi kelompok besar
2. Presentasi
3. Mengisi lembar post test
Tujuan:
1. Peserta memiliki agenda berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) terkait dengan advokasi
atas isu/masalah sesuai dengan masing-masing wilayah
Bahan dan Persiapan:
1. Alat tulis (pulpen/pensil dan spidol).
2. Isolasi kertas.
3. Kertas plano/flipchart.
Pelaksanaan:
Waktu

16.00 – 16.10

Langkah-langkah
Pendamping membuka acara dan memberikan penjelasan terkait penyusunan RTL, dan
memastikan peserta memahami penjelasan tersebut. Pendamping memberikan format
penyusunan RTL

16.10 –16.30

Diskusi kelompok besar yang diikuti oleh 10 peserta. Sehingga, RTL merupakan agenda bersama
untuk kelompok perempuan di desa/kelurahan

16.30 –16.35

Presentasi RTL. Pendamping memberikan tanggapan dan jika dibutuhkan, bisa meminta RTL
lebih detail dan spesifik

16.35 –16.40

Peserta mengisi Lembar Post-Test

16.40 – 16.45

Pendamping menutup sesi.
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Format Rencana Tindak Lanjut (RTL) ada dalam tabel berikut:
APA
Isu/Masalah apa yang diadvokasi
SIAPA
1. Siapa yang akan melakukan advokasi?
2. Siapa yang akan dilibatkan dalam advokasi ini?
3. Kepada siapa advokasi ini ditujukan ?
DIMANA
Di mana advokasi akan dilakukan?

KAPAN
Kapan advokasi akan dilakukan dan
butuh waktu berapa lama?
MENGAPA
Alasan mengapa memilih isu/masalah tersebut?
Apa tujuan/kesepakatan yang akan dicapai dalam
advokasi isu di atas.
BAGAIMANA
Bagaimana advokasi ini akan dilakukan?
Sebutkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan
dalam kegiatan advokasi tersebut.
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BAHAN BACAAN
I. Pengambilan Keputusan, Komunikasi Asertif, dan Mendengarkan Aktif

1. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan menurut Johnson & Johnson (2006), biasanya terjadi ketika individu
berusaha menyelesaikan suatu permasalahan (problem solving). Agar pengambilan keputusan
dapat dilakukan dengan tepat dan matang maka seluruh problem solving perlu dibahas dengan
melakukan tahapan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah
Masalah adalah ketidaksesuaian antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang
diinginkan. Pemecahan masalah membutuhkan informasi yang tepat. Definisi masalah yang
jelas dan akurat akan memudahkan proses penyelesaian masalah. Terdapat 3 (tiga) langkah
untuk mendefinisikan masalah: a) mencapai kesepakatan keadaan yang diinginkan (target
kelompok, tujuan dan sasaran), b) memperoleh informasi yang valid, reliabel, dapat
diverifikasi secara langsung, deskriptif dan benar terkait keadaan yang ada, dan c)
mendiskusikan perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan; jika sudah
menyadari perbedaan ini, nantinya akan menciptakan komitmen dan motivasi untuk
memecahkan masalah.
2. Mengumpulkan informasi terkait sumber masalah
Langkah kedua dalam proses pemecahan masalah (problem solving) diperlukan
mendiagnosis kejadian, besar dan sifat masalahnya. Informasi valid dikumpulkan, dibahas
dan dianalisa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok
memahaminya.
3. Merumuskan dan mempertimbangkan solusi alternatif
Langkah ketiga adalah mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara alternatif
menyelesaikan masalah. Kelompok sering membuat keputusan yang buruk karena mereka
tidak memikirkan solusi alternatif yang tepat. Menganalisis keuntungan serta kerugian
secara sistematis dari setiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir merupakan
faktor paling penting dalam pengambilan keputusan yang efektif.

2. Komunikasi Asertif dan Mendengar Aktif
2.1. Komunikasi Asertif
Komunikasi asertif adalah situasi di mana kita dengan berani, tegas, dan positif
mengekspresikan diri kita, tanpa bermaksud untuk menyerang lawan bicara atau
membiarkan diri kita diserang oleh lawan bicara (Sumaryono, 2013). Definisi lain menurut
Graciela Gris, assertiveness is the ability to honestly express your opinions, feelings,
attitudes, and rights in a way that respects the rights of others. Asertif adalah kemampuan
untuk mengekspresikan pendapat, perasaan, etiket, dan hak-hak secara jujur dengan cara
menghargai hak-hak orang lain. Komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari umumnya
menemui beberapa hambatan. Sumartono (2013) menjelaskan bahwa hambatan- hambatan
tersebut diantaranya adalah:
a. Kebanyakan orang berpikir bahwa seseorang harus menyenangkan hati dan tunduk
kepada orang lain, jika seseorang melawan maka akan memicu konflik di kemudian
waktu.
b. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak disukai atau bertentangan dengan
pendapat orang lain, maka seseorang tersebut cenderung diam dan meninggalkan
percakapan.
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2.1.1 Ciri-ciri Komunikasi Asertif
Komunikasi secara asertif pada dasarnya adalah tentang menghormati diri sendiri dan orang
lain tanpa mengganggu hak-hak yang dimiliki. Komunikasi asertif dapat membangun sebuah
hubungan yang kuat dengan orang lain dan membiarkan orang lain merasa didengarkan dan
mengerti walaupun terkadang terjadi ketidaksetujuan diantara sebuah hubungan. Sebuah
komunikasi yang berlangsung antara individu-individu bisa dikatakan sebagai komunikasi
asertif apabila memenuhi ciri-ciri komunikasi asertif yang ditulis oleh Sumaryono (2013)
sebagai berikut:
CIRI-CIRI KOMUNIKASI AGRESIF, SUBMISIF, DAN ASERTIF

NO.

AGRESIF

SUBMISIF

ASERTIF

1.

Jujur, terbuka, namun cara
mengungkapkan perasaan tidak tepat

Menghindari
konflik

Berani mengungkapkan perasaan,
kebutuhan, pikiran, dengan memperhatikan pikiran, perasaan orang lain

2.

Cenderung memaksakan kehendak

Mengalahkan
kebutuhan sendiri

Memperhatikan hak-hak sendiri dan
orang lain

3.

Diliputi rasa marah, menyalahkan

Dikuasai rasa takut,
salah, dan tertekan

Bersifat wajar dan fair

4.

Ingin menjatuhkan orang lain

Terhambat dalam
mengungkapkan diri

Percaya diri, hormati dirinya sendiri, dan
juga orang lain

5.

Menimbulkan ketegangan, rasa sakit,
cemas, salah

Cenderung bereaksi
di belakang

Membuat hubungan lebih baik

Gambar 1
Sumber: Sumaryono, 2013

Lebih lanjut, Sumaryono (2013) menjelaskan ciri-ciri komunikasi asertif sebagai berikut:
a. Berani mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan pikiran, dengan memperhatikan
pikiran serta perasaan orang lain.
Seseorang yang mampu berkomunikasi secara asertif sangat percaya diri dengan pendapat
dan keyakinannya. Seseorang yang mampu berkomunikasi secara asertif mampu untuk
berkata tidak dan mengutarakan pendapatnya kepada lawan bicaranya tanpa menyerang
pernyataan yang disampaikan oleh lawan bicara.
b. Memperhatikan hak-hak sendiri dan orang lain
Setiap orang memiliki hak-hak yang yang harus dihormati dan dijaga agar tidak terjadi
pelecehan dalam berkomunikasi. Apabila ingin menyampaikan pendapat, konfirmasi, atau
respon, maka sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak melecehkan.
c. Bersifat wajar dan fair.
Seseorang tidak harus merasa superior atas dirinya sendiri dan tidak juga merendahkan diri
sendiri maupun orang lain. Komunikasi asertif menuntut seseorang untuk bersikap wajar
dan adil agar di antara komunikator dan komunikan merasa seimbang atau sama kuat
sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.
d. Percaya diri, hormati diri sendiri dan orang lain.
Seseorang harus mengetahui batasan-batasan seperti apa yang disukai dan apa yang tidak
disukai untuk dapat berkomunikasi secara asertif. Beberapa orang yang berusaha untuk
berkomunikasi secara asertif akan membiarkan lawan bicara mengambil keputusan untuk
mereka. Selain itu komunikator juga harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk
mengungkapkan pesan kepada komunikan agar tidak terjadi distorsi diantara keduanya.
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e. Membangun hubungan yang lebih baik.
Komunikasi asertif yang lancar dan tidak mengalami hambatan apapun akan mendorong
terjadinya hubungan yang positif terhadap rekan, keluarga, dan kolega. Hal ini disebabkan
pihak-pihak yang saling berkomunikasi merasakan memperoleh manfaat dari komunikasi
asertif itu, sehingga merasa perlu untuk memelihara hubungan antarpribadi.

2.1.2 Teknik Berkomunikasi Asertif
Salah satu teknik komunikasi asertif adalah menggunakan Non-Violence Communication (NVC),
yang menggunakan asertif sebagai aspek utamanya. Teknik ini mengutamakan kasih sayang
(Compassion) daripada dominasi. Rosenberg (2013) mengembangkan teknik ini dengan
berisikan petunjuk cara kita untuk mengekspresikan diri, bagaimana kita mendengarkan orang
lain dan resolusi masalah dengan cara memusatkan kesadaran kita pada apa yang sedang
diamati, seperti perasaan, kebutuhan dan permintaan. NVC memiliki empat komponen yaitu
observasi, perasaan, kebutuhan, dan permohonan yang perlu dikomunikasikan. Ketika
mengkomunikasikan keempat hal ini, individu diharapkan bertanggung jawab pada apa yang ia
observasi, rasakan, butuhkan dan minta. Teknik tersebut disebut sebagai “I-Message”, seperti
saya perhatikan …. (observasi), saya merasa …. (perasaan), saya butuh … (kebutuhan), lalu
apakah kamu bersedia …. (permohonan).

2.2. Mendengar Aktif
Mendengar aktif adalah sebuah sikap mendengarkan seseorang secara fokus sambil memberikan
respon-respon sederhana melalui bahasa tubuh maupun perkataan. Mendengar aktif itu berbeda
dengan saat kita mendengar sehari-hari karena mendengar aktif memerlukan teknik dalam
melakukannya. Mendengar aktif juga memerlukan konsentrasi dan fokus yang lebih banyak
dibandingkan saat kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari mendengar aktif
adalah orang yang kita dengarkan merasa bahwa kita benar-benar peduli dan bisa merasakan apa
yang mereka rasakan. Berikut ini adalah teknik mendengar aktif:
1. Memberikan tanda bahwa kita fokus mendengarkan dengan memberikan respon “hmm”,
menganggukkan kepala, mengatakan “iya” atau “terus” saat orang sedang bercerita.
2. Memberikan pertanyaan terbuka yang fokus kepada perasaan, misalnya “Apa yang anda
rasakan saat itu?” dan “Bagaimana perasaan anda sekarang?”
3. Memberikan refleksi atas perasaan yang dialami oleh orang tersebut dengan mengatakan
perasaan yang dialami olehnya. Misalnya, “Anda kesal sekali ya”, “Pasti sedih jika mengalami
hal tersebut”, atau “Kecewa sekali jika kepercayaan dilanggar”.
4. Memberikan kesimpulan dari cerita orang tersebut. Menyimpulkan isi cerita orang yang
bercerita kepada kita adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita “serius” mendengarkan
karena selalu mengikuti cerita orang tersebut dengan baik.
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II. Negosiasi
Negosiasi merupakan salah satu keterampilan yang sering dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari. Hartman (2017) menjelaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi
antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri,
serta berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah
yang sama. Adapun negosiasi menurut Hayes (2002) adalah sebuah proses menghasilkan
keputusan bersama, di mana orang-orang dengan tujuan/keinginan yang berbeda berinteraksi
dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut.
Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan suatu keputusan atau kesepakatan
kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak
tersebut. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang didasarkan pada data fakta
yang akurat dan faktual, sehingga setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta
yang ada. Selain itu, negosiasi dikatakan berhasil jika pada akhir negosiasi dicapai kesepakatan
yang menguntungkan bagi dua belah pihak.
Lewiki dkk, dalam Johnson & Johnson (2006) memberi penekanan lebih pada manfaat
negosiasi. Negosiasi bukanlah hal yang biasa saja, namun sangat penting untuk hidup yang
efektif dan memuaskan hidup. Pada intinya negosiasi menjunjung prinsip win-win solution,
akan tetapi saat ini negosiasi mengalami pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini merujuk pada
salah satu pihak yang memenangkan objek yang dinegosiasikan, hanya dikarenakan kekuatan
yang tidak dimiliki pihak-pihak minoritas. Negosiasi harus selalu diiringi dengan ingatan dan
pengaplikasian secara nyata mengenai etika dan nilai-nilai kebaikan lainnya.
Aaron dan Mnookin (dalam Menkel-Meadow, Schneider, & Love, 2020) mengatakan bahwa
dalam melakukan negosiasi, seorang perunding yang baik harus membangun kerangka dasar
yang penting tentang negosiasi yang akan dilakukannya agar dapat berhasil menjalankan
tugasnya tersebut. Kerangka dasar yang dimaksud antara lain: 1) Apakah alternatif terbaik
untuk menerima atau menolak kesepakatan dalam negosiasi?; 2) Seberapa lentur proses
negosiasi akan dilakukan dan seberapa akurat pertukaran yang ingin dilakukan?; Oleh karena
itu ada tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi.
Tahapan negosiasi terdiri atas persiapan, pembukaan, memulai proses negosiasi, membuka
zona tawar menawar dan kesepakatan (Community Catalyst, 2004; D’Agostino, Levine &
Sabharwal, 2020).

1. Persiapan
Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah persiapan. Persiapan yang baik
merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan
memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama
harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin
kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur sehingga kita bisa membangun
ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk
melakukan tawar menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya. Hal kedua dalam
persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi rileks dan tidak
tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai
teknik pemrograman kembali bawah sadar kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam
pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita
menjadi lebih siap dan percaya diri.
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2. Pembukaan
Proses pembukaan negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu
menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Kita perlu
memiliki rasa percaya diri, ketenangan dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi.
Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu pleasant
(menyenangkan), assertive (tegas tidak plin plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum
juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal
tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada
beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi:
a. Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika
memasuki ruangan negosiasi;
b. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu;
c. Jabat tangan dengan tegas dan singkat;
d. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk
mengawali pembicaraan.
Pembicaraan awal dimulai dengan membangun common ground
yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antara dua pihak dan dapat
dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua
pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun
rasa percaya.

3. Memulai Proses
Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang
menjadi keinginan atau target kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan
kita tersebut adalah:
a. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada ini pokok
yang ingin dibahas dalam negosiasi.
b. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan
penuh percaya diri di depan pihak lain.
c. Tekankan bahwa anda atau pihak anda menginginkan untuk mencapai suatu
kesepakatan dengan mereka.
d. Sediakan ruang untuk menyampaikan tawar menawar dalam negosiasi dan jangan
membuat hanya dua pilihan ya dan tidak.
e. Sampaikan bahwa “jika mereka memberi anda ini akan memberi mereka itu (if you’ll
give us this, we’ll give you that)”. Sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas apa
yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.
Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa
yang ditawarkan atau yang menjadi keinginan pihak lain. Mendengar dengan efektif
memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu seperti yang telah dibahas pada poin
sebelumnya. Misalnya, bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara.
Kita perlu membangun kontak mata dengan pembicara dan berada dalam kondisi yang rileks
namun penuh perhatian dalam proses mendengarkan aktif.
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3. Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone)
Proses inti dari negosiasi yaitu proses tawar menawar. Kita perlu mengetahui apa itu The
Bargaining Zone, yaitu suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual
dan tawaran awal oleh pembeli. Diantara kedua titik tersebut terdapat buyers ideal offer.
Panduan negosiasi yang ditulis oleh Community Catalyst (2004) menyebutkan kesepakatan
kedua belah pihak yang paling baik adalah masuk dalam wilayah yang disebut final offer zone
yang dibatasi oleh seller’s realistic price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu
overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah final offer zone.

4. Membangun Kesepakatan
Poin penting dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi.
Ketika kesepakatan dicapai biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda
bahwa kesepakatan telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk
melaksanakannya. Negosiasi tidak akan pernah mencapai kesepakatan kalau sejak awal
masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua pihak, sehingga semua pihak
berjuang untuk mencapai keinginan dan niat tersebut. Pada awal negosiasi penting untuk
memahami sikap dari pihak lain. hal ini dapat diketahui melalui apa yang disampaikan secara
lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Jika sejak awal salah satu pihak ada yang
tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti
menyia-nyiakan waktu dan energi kita. Jika terjadi demikian, maka perlu dicari alternative
lainnya, misalnya melalui conciliation, mediation, dan arbitration melalui pihak ketiga.
Negosiasi dikatakan berhasil jika telah mencapai kesepakatan. namun, ada beberapa hal yang
perlu dihindari dalam bernegosiasi (Community Catalyst, 2004), yaitu:
1. Menyalahkan pihak lain karena telah menciptakan masalah yang merugikan satu atau
beberapa pihak.
2. Menggunakan ancaman pada saat negosiasi. Hal ini karena penggunaan ancaman
berisiko menimbulkan perpecahan dan rasa tidak percaya.
3. Memandang negatif komentar pihak lain. Hal ini perlu dihindari saat bernegosiasi
meskipun kenyataannya pihak lain memiliki komentar negatif.
4. Menghindari bereaksi pada provokasi yang dilakukan oleh pihak lain. Meskipun pihak
lain membuat komentar negatif atau menyinggung kita sebaiknya tidak terpengaruh.
5. Mengabaikan perasaan, opini, atau ide dari pihak lain. Hal ini perlu dihindari karena
dapat menimbulkan respon negatif dari pihak lain.
6. Menunjukkan ketidaksetujuan pada pendapat rekan sendiri di depan pihak lain.
7. Menginginkan diri atau pihak sendiri mendapat keuntungan lebih banyak dari hasil
kesepakatan.
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III. Advokasi
Advokasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian dan mengajak para
pembuat kebijakan serta mempengaruhi dewan legislatif (Downing, 2018). Advokasi adalah
upaya, baik secara individu maupun berkelompok, penyelesaian masalah dengan cara
menyuarakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan/atau bernegosiasi, dengan tujuan
untuk menarik perhatian masyarakat secara luas dan para pembuat kebijakan mengenai suatu
isu secara terbuka (Kasana, 2017; SOS Children’s Village International, 2016). Singkatnya,
tindakan advokasi dapat dipandang sebagai sebuah aksi untuk menyuarakan sebuah gagasan
atau justru membela dan mempertahankan gagasan yang telah ada. Jadi, hal ini erat
kaitannya dengan kebijakan, kebutuhan manusia, hukum, kewajiban dan hak masyarakat,
serta sistem yang berlaku di sebuah komunitas, lingkungan, maupun negara.
Advokasi yang baik memerlukan beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang
advokat (orang yang melakukan advokasi). Keterampilan tersebut adalah kemampuan
berkomunikasi, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan mendengarkan aktif,
bersikap dan komunikasi asertif, serta manajemen emosi. (Kasana, 2017; UNDP, 2001). Selain
itu, advokat yang baik juga perlu untuk mampu fokus pada satu tujuan.
Kegiatan advokasi bukanlah aktivitas yang cukup dilakukan satu kali saja, melainkan
merupakan sebuah rangkaian proses perencanaan strategi yang melibatkan serangkaian
langkah untuk tercapai. Aktivitas dalam melakukan advokasi dapat dilakukan dengan berbagai
cara: kampanye, orasi, diskusi, demonstrasi, melobi, bernegosiasi, dan berbagai cara kreatif
lainnya. Secara umum, ada lima jenis advokasi (Wisconsin Coalition for Advocacy dalam
Disability Rights Wisconsin, 2008; Peer Connect, 2017), yakni:
1. Advokasi Pribadi (Self-Advocate):
melakukan tindakan advokasi, melindungi, dan membela hak untuk kepentingan
diri sendiri.
2. Advokasi Komunitas (Peers Advocate):
melakukan tindakan advokasi untuk mewakili hak dan kepentingan orang
lain—biasanya untuk teman sejawat atau dalam lingkup komunitas.
3. Advokasi Sistem (System Advocate):
melakukan tindakan advokasi untuk mempengaruhi sistem sosial, politik, dan
ekonomi guna membawa perubahan bagi sekelompok orang/masyarakat.
4. Advokasi Formal (Formal Advocate):
melakukan tindakan advokasi melalui lembaga resmi.
5. Advokasi Hukum (Legal Advocate):
melakukan tindakan advokasi dengan menggunakan pengacara atau memanfaatkan
sistem hukum dan administratif untuk menetapkan atau melindungi hak-hak
sekelompok masyarakat secara hukum.
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Advokasi memiliki tiga tahap utama, yakni:

1. Merencanakan strategi advokasi

Secara sederhana, proses perencanaan strategi advokasi dimulai dengan pertanyaan dasar 5W
+ 1H, yakni: 1) Apa isu/masalah yang ingin diangkat? 2) Mengapa isu tersebut perlu diangkat?
3) Siapa saja target advokasi? 4) Kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? 5) Di mana kegiatan ini
akan dilaksanakan? dan 6) Bagaimana advokasi ini dijalankan? Lebih lengkapnya, proses
perencanaan dapat dilakukan dengan tiga tahap, yakni:
1. Menentukan isu utama. Sebuah perencanaan dimulai dengan menilik isu atau masalah
apa yang ingin dicari solusinya. Isu tersebut haruslah bersifat jelas, spesifik, dan penting.
Kenali indikator yang ada, hambatan-hambatan yang ada dan mungkin terjadi untuk bisa
menyelesaikan masalah tersebut, serta apa saja yang harus berubah untuk bisa
menghadapi hambatan yang ada. Tidak sampai di situ saja, kita juga perlu mengevaluasi
ulang mengenai isu yang kita pilih dan melihat mana yang menjadi prioritas.
2. Mengenali lingkungan. Di sini, kita perlu mengenali segala aspek yang ada di dalam
lingkungan—baik lingkungan tim perencana advokasi maupun yang menjadi sasaran
advokasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai lingkungan adalah ruang
lingkup advokasi, pemerintah setempat, para stakeholder, para pembuat kebijakan,
payung hukum yang berlaku, masyarakat setempat, media yang ada, dan kanal formal
maupun informal yang dapat membantu program advokasi yang akan dijalankan. Selain
itu, perlu juga diketahui apakah isu tersebut sudah diketahui atau disadari atau belum,
apakah sudah pernah diangkat ke forum diskusi formal, apakah media pernah
mengangkat isu tersebut, dan apakah sudah pernah ada yang berupaya untuk
mengadvokasikan isu yang dipilih, seperti apa proses dan hasilnya. Selain lingkungan,
para advokat juga perlu mempertimbangkan mengenai sumber daya manusia yang
dimiliki, waktu yang dibutuhkan, dana yang dimiliki dan dibutuhkan, serta peluang sukses
yang dimiliki jika melakukan advokasi.
3. Mengembangkan strategi advokasi. Pengembangan strategi advokasi berisi: latar
belakang, tujuan, indikator, isu yang diadvokasikan, target advokasi (utama dan
sekunder), bagaimana strategi yang akan digunakan, hambatan dan ‘musuh’ yang
berpotensial ada, rekan dan bantuan yang didapatkan, aktivitas advokasi, peralatan, dan
metode yang digunakan, key messages (pesan sederhana berisi gagasan/tujuan yang
diadvokasikan yang dikomunikasikan ke berbagai pihak), call to action, timeline, peran,
serta tanggung jawab. Perlu diingat bahwa pengembangan strategi advokasi bersifat
fleksibel dan sangat berdasarkan pada apa yang ditemui di lapangan nantinya.

2. Melakukan advokasi

Lakukan strategi advokasi sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, seperti
yang telah disebutkan sebelumnya, perlu diingat bahwa strategi advokasi bersifat fleksibel dan
berdasarkan pada lapangan. Karena itu, para advokat perlu tetap terbuka dengan berbagai
kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar rencana.

3. Refleksi

Proses terakhir ini perlu dan penting, mengingat advokasi ini bersifat fleksibel. Dengan
refleksi, para advokat melihat dan menilik kembali bagaimana proses dan hasil dari aktivitas
yang telah dilakukan. Proses refleksi penting untuk melihat mana yang telah berhasil dan mana
yang masih kurang, belajar dari proses yang telah terjadi, kemudian memikirkan bagaimana.
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PRE-TEST DAN POST-TEST
Pada program pelatihan ini, penilaian keberhasilan program dilakukan dengan mengumpulkan
data berupa gambaran singkat tentang pengetahuan peserta pelatihan terkait komunikasi
asertif, negosiasi, dan advokasi serta pengetahuan mengenai protokol kesehatan COVID-19
dengan menggunakan pre-test (tes awal) dan post-test (tes akhir).
a. Tujuan
Metode pretest dan post-test bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program pelatihan
yang telah diberikan pada peserta pelatihan. Pre-test bertujuan untuk mengetahui
pemahaman awal peserta pelatihan tentang komunikasi asertif, negosiasi, dan advokasi
serta pengetahuan mengenai protokol kesehatan COVID-19. Sedangkan post-test
bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan setelah mengikuti rangkaian
kegiatan pelatihan yang telah disusun.
b. Ruang lingkup
Pada dasarnya tiap indikator pada soal pre-test dan post-test memiliki ruang lingkup yang
sama, yaitu indikator-indikator yang sesuai dengan pelatihan yang meliputi komunikasi
asertif, negosiasi, dan advokasi serta protokol kesehatan COVID -19. Oleh karena itu,
peserta akan diberikan seperangkat pernyataan yang sama baik pada pre-test maupun
post-test. Namun, pada akhir post-test peserta diminta untuk memberikan informasi
tambahan berupa pertanyaan reflektif selama mengikuti pelatihan.
c. Metodologi
Pre-test dan post-test diberikan pada peserta pelatihan pada awal dan akhir pelatihan.
Pre-test diberikan pada peserta pelatihan sebelum mengikuti rangkaian pelatihan dan
post-test diberikan ketika peserta pelatihan telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Pre-test dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan kuesioner
kepada peserta. Dalam mengisi kuesioner, partisipan diharuskan untuk memilih salah satu
alternatif jawaban pada setiap item. Kuesioner bagian pertama terkait pengetahuan
komunikasi asertif, negosiasi dan advokasi memiliki lima poin skala likert, yaitu Sangat
Tidak Sesuai (1), Tidak Sesuai (2), Netral (3), Sesuai (4), Sangat Sesuai (5). Pada bagian
pertama terdapat empat pernyataan bersifat favorable, yaitu nomor 1,3,5, dan 6 serta
pernyataan unfavorable yaitu nomor 2 dan 4. Pada kuesioner bagian dua mengenai
pengetahuan protokol kesehatan Covid-19 memiliki empat poin skala likert, yaitu Tidak
Pernah (1), Jarang (2), Hampir Selalu (3) dan Selalu (4).
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d. Form pertanyaan pre-test dan post-test.
1)

Form Pre Test

A. Data Partisipan
Kuesioner ini ditujukan untuk peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dari Wahid
Foundation, mohon kesediaannya untuk mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nama
Usia
Pendidikan terakhir
Asal Desa/Kelurahan
Provinsi

: ………………………………………
: ……. Tahun
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………

B. Kuesioner
a. Silakan lingkari pada salah satu jawaban di bawah ini!
1. Apakah Anda
2. Apakah Anda
3. Apakah Anda
4. Apakah Anda

sudah mengetahui komunikasi asertif?
memahami yang dimaksud dengan negosiasi?
memahami yang dimaksud dengan advokasi?
mengetahui tentang protokol kesehatan COVID-19?

Ya
Ya
Ya
Ya

/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak

b. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
rasakan/alami sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda
ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan sikap anda terhadap
situasi/kondisi tersebut.
No

Pernyataan

1.

Mudah bagi saya untuk menyampaikan apa
yang saya rasakan dan apa yang saya
pikirkan

2.

Saya cenderung memberikan komentar
atau pendapat sebelum orang lain selesai
berbicara

3.

Saya paham langkah-langkah dalam
melakukan negosiasi

4.

Saya mengikuti keputusan orang lain, tanpa
perlu menegosiasikannya

5.

Penting bagi saya untuk terlibat dalam
musrenbang desa

6.

Saya terlibat aktif untuk memantau
pelaksanaan hasil musrenbang desa

Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan Wahid Foundation

Sangat
Tidak
Sesuai

Tidak
Sesuai

Netral

Sesuai

Sangat
Sesuai
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c. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
lakukan. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda check list (√) pada
salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan anda terhadap situasi/kondisi
tersebut.
No

Pernyataan

1.

Saya mencuci tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer setelah memegang
benda-benda di tempat umum

2.

Saya mandi setelah pulang dari bepergian

3.

Saya memakai masker bila berada di tempat umum
(pasar, terminal, tempat sembahyang, dll)

4.

Saya menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
saat berada di luar rumah

5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata)

7.

Saya mengganti pakaian dan merendamnya dengan
sabun setelah pulang dari bepergian

Selalu

Hampir
Selalu

Jarang

Tidak
Pernah
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No

Pernyataan

Selalu

Hampir

Jarang

Tidak

2)

Form Post-Test

A. Data Partisipan
Kuesioner ini ditujukan untuk peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dari Wahid
Foundation, mohon kesediaannya untuk mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nama
Usia
Pendidikan terakhir
Asal Desa/Kelurahan
Provinsi

: ………………………………………
: ……. Tahun
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………

B. Kuesioner
a. Silakan lingkari pada salah satu jawaban di bawah ini!
1. Apakah Anda sudah mengetahui komunikasi asertif?
2. Apakah Anda memahami yang dimaksud dengan negosiasi?
3. Apakah Anda memahami yang dimaksud dengan advokasi?

Ya / Tidak
Ya / Tidak
Ya / Tidak

b. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
rasakan/alami sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda
check lists (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan sikap anda
terhadap situasi/kondisi tersebut.
No

Pernyataan

1.

Mudah bagi saya untuk menyampaikan
apa yang saya rasakan dan apa yang
saya pikirkan

2.

Saya cenderung memberikan komentar
atau pendapat sebelum orang lain
selesai berbicara

3.

Saya paham langkah-langkah dalam
melakukan negosiasi

4.

Saya mengikuti keputusan orang lain,
tanpa perlu menegosiasikannya

5.

Penting bagi saya untuk terlibat dalam
musrenbang desa

6.

Saya terlibat aktif untuk memantau
pelaksanaan hasil musrenbang desa
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Tidak
Sesuai

Tidak
Sesuai

Netral Sesuai Sangat
Sesuai
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c. Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini
1. Materi yang paling Anda sukai dari pelatihan ini adalah …….
2. Manfaat yang Anda dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah ……
3. Saran dan usulan untuk pelatihan ini ……
d. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
lakukan. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda ceklis (√) pada salah
satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan anda terhadap situasi/kondisi tersebut.
No

Pernyataan

1.

Saya mencuci tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer setelah memegang
benda-benda di tempat umum

2.

Saya mandi setelah pulang dari bepergian

3.

Saya memakai masker bila berada di tempat umum
(pasar, terminal, tempat sembahyang, dll)

4.

Saya menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
saat berada di luar rumah

5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata)

7.

Saya mengganti pakaian dan merendamnya dengan
sabun setelah pulang dari bepergian
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Selalu

Hampir
Selalu

Jarang

Tidak
Pernah
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5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kesadaran, peningkatan pengetahuan dan kapasitas
7.
Saya mengganti pakaian dan merendamnya dengan
pemimpin komunitas
dan pulang
anggota
sabun setelah
darikomunitas
bepergian kelompok perempuan Desa Damai yang berkaitan
dengan tata kelola pemerintahan yang baik, advokasi, kepemimpinan, dan pengambilan
keputusan level komunitas. Agar tujuan ini tercapai, dibutuhkan baseline untuk mengidentifikasi
gambaran kapasitas dan kebutuhan dari Desa atau kelompok sasaran. Pengumpulan data
baseline ini digunakan sebagai informasi awal tentang gambaran kelompok sasaran yang
diperoleh di lapangan. Baseline dapat menjadi acuan dalam mengembangkan pelatihan yang
tepat sasaran.
Pendampingan dan pemantauan secara langsung dan berkesinambungan oleh pendamping desa
diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan efek dari pelatihan ini. Pendamping desa juga
perlu untuk selalu mengembangkan keterampilan para peserta yang telah diperoleh dari
pelatihan dalam rangka mengasah kemampuan dan membuat perempuan berani bersuara dalam
komunitas. Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Komunitas Perempuan ini menjadi terbatas
disebabkan oleh situasi pandemi, sehingga sebagian sesi pelatihan dilakukan dengan melalui
media daring. Pelatihan-pelatihan lanjutan atau topik lainnya disarankan untuk diberikan agar
supaya mempertajam pengetahuan dan keterampilan para peserta.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agent of change untuk
mengimplementasikan hasil pelatihan. Perhatian dan dukungan dari lembaga serta desa sangat
menentukan arah keberlanjutan peningkatan komunikasi asertif, negosiasi dan advokasi. Adanya
forum pertemuan rutin dengan para agent of change dapat menjadi media peningkatan
komunikasi asertif, negosiasi dan advokasi di desa melalui peer group support. Para agen
memiliki tempat untuk mengeluarkan segala macam permasalahan terkait negosiasi dan
advokasi, mendapatkan dukungan sosial dari rekan dan para petinggi di desa serta mendapatkan
umpan balik yang membangun untuk perbaikan kinerja. Selain sebagai media peer group
support, pertemuan rutin antar agen dapat ditambahkan muatan capacity building. Misalnya
menghadirkan praktisi atau akademisi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan baru
dengan topik bahasan atau materi khusus.
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menyempurnakan pelathan berikutnya adalah:
a. Need assesment, baseline study dan/atau preliminary research perlu dilakukan sebelum
pelatihan dilaksanakan.
b. Waktu persiapan yang cukup dalam menyiapkan materi dan metode yang tepat bagi
komunitas.
c. Fasilitator perlu berkoordinasi sebelum pelatihan dengan pendamping WF yang berada
di lapangan dan yang berinteraksi langsung dengan peserta.
d. Fasilitator perlu menyiapkan protokol serta desain monitoring dan evaluasi sebelum
pelatihan dilaksanakan.
e. Kapasitas tim fasilitator harus memadai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan
pemahaman prinsip do no harm bagi komunitas.
f. Panitia atau fasilitator perlu mengecek apalah pelaksanaan pelatihan telah sesuai
dengan harapan dan kebutuhan peserta sebagaimana temuan dalam need assesment
atau preliminary research.
g. Efektivitas dan terapan pelatihan perlu diukur setelah beberepa waktu peserta kembali
ke komunitas.
h. Teknologi seperti laptop, speaker dan sinyal internet yang memadai mutlak diperlukan
ketika pelatihan dilaksanakan melalui platform online.
i. Lokasi, fasilitas dan kondisi fisik serta mental para peserta, panitia dan fasilitator perlu
dipastikan telah mengikuti standar protokol kesehatan selama pandemi covid 19.
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PENUTUP
Modul Pelatihan Advokasi dan Kepemimpinan Perempuan ini disusun dan dikembangkan dengan
tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan pelatihan daring dan praktik langsung pada
kelompok perempuan Desa/Kelurahan Damai dalam program WISE JAGA Wahid Foundation.
Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kapasitas pemimpin komunitas dan
anggota komunitas kelompok perempuan Desa Damai yang berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan yang baik, advokasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan level
komunitas. Tim penulis berharap modul ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi
para fasilitator selanjutnya yang akan memberikan pelatihan kepemimpinan dan advokasi
untuk pemberdayaan para perempuan di komunitas.
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LAMPIRANLAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (UNTUK PENDAMPING)
Tabel Studi Kasus (sesuaikan dengan desa/kelurahan masing-masing)
Catatan: Yang akan dibagikan pada peserta dapat dilihat pada “Lembaran Untuk Peserta”

NO.

1.

DESA/
KELURAHAN

PRIORITAS
IMPLEMENTASI
9 INDIKATOR
DESA DAMAI

Tajurhalang,
Bogor Jawa
Barat

1. Zona
Komitmen
2. Zona apa?

ISU PENTING
YANG MUNCUL

1. Keragaman seharusnya
menjadi pendorong desa
yang inklusif, bukan
menjadi beban.
2. Dominasi laki-laki di
dalam pengambilan
keputusan baik di ruang
informal dan formal.

STUDI KASUS

1. Sebentar lagi akan
dilaksanakan pilkada.
Masing-masing calon kepala
desa sibuk berkampanye
kepada masyarakat. Bapak Eko
yang merupakan keturunan
Bugis-Jawa juga ikut
mencalonkan diri sebagai
kepala desa. Tetapi warga
enggan untuk mendengar
kampanyenya karena
beranggapan bapak Eko tidak
memiliki nilai-nilai murni dari
desa tersebut. Padahal bapak
Eko telah tinggal di desa
tersebut selama 10 tahun dan
telah menjadi bagian aparatur
desa selama 4 tahun, yang
berhasil meraih penghargaan
aparatur desa terbaik.
2. Menjelang bulan Agustus,
semua masyarakat desa sibuk
dengan persiapan hari
kemerdekaan. Setiap pekan,
desa A mengadakan rapat
untuk membahas acara dan
perlombaan yang akan
diselenggarakan. Beberapa ibu
PKK terlihat menghadiri rapat
tersebut. Mereka mencoba
untuk memberikan pendapat,
tetapi pendapat mereka tidak
pernah dijadikan pertimbangan
oleh bapak-bapak lainnya.
Menurut bapak-bapak yang
hadir di rapat ini, sebaiknya
ibu PKK berfokus saja pada
konsumsi acara Agustusan.

2.

Pengasinan,
Depok Jawa
Barat

1.Zona Sarana
Prasarana
2. Zona?

1. Masyarakat ‘asli’
semi-urban tergilas atau
digilas pembangunan, di
mana peran perempuan?
2. Perempuan dan
kesadaran kritis di dalam
pengambilan keputusan
terutama pada aspek
sosial dan politik.

1. Semua perempuan di desa A
mengikuti kegiatan penyuluhan
pemanfaatan limbah dan
diharapkan dapat
meningkatkan kualitas
kesejahteraan keluarga.
Tetapi, ibu Nana dilarang
suaminya untuk mengikuti
kegiatan tersebut karena suami
mendengar kabar bahwa
ibu-ibu yang mengikuti
kegiatan penyuluhan
pemanfaatan limbah jadi
berani untuk melawan suami.
Apa yang sebaiknya bu Nana
katakan kepada suaminya?

CATATAN

2. Saat ini kegiatan ibu PKK di
desa A semakin aktif dengan
adanya penyuluhan kesehatan
dan kegiatan sosial. Ibu-ibu di
desa A juga semakin giat dan
terlibat di setiap rapat desa.
Desa A pun semakin maju dan
menjadi inspirasi bagi ibu-ibu
di desa lainnya. Bahkan ibu-ibu
di desa A kerap diundang oleh
desa lainnya untuk berbagi
pengetahuan serta
keterampilan yang dimilikinya.
Menjelang pilkada, ketua ibu
PKK di desa A ikut serta dalam
pemilihan kepala desa. Semua
orang menentangnya karena
menurut mereka, tidak baik
seorang perempuan menjadi
pemimpin di ranah politik.
3.

Nglinggi,
Klaten Jawa
Tengah

1. Zona
Komitmen
2. Zona Deteksi
& Kewaspadaan
Dini

1. Membangun Desa
Damai Berbudaya perlu
menjadi nilai yang
ditanamkan oleh generasi
muda Nglingi
2. Peran perempuan
sebagai garda depan
pelindung keluarga dari
bencana pandemi
Covid-19.

1. Tawuran dan permusuhan
antara pemuda desa A dan desa
B terjadi selama setahun
terakhir, dimulai dengan
keributan saat menonton
panggung dangdut. Andi adalah
pemuda desa A yang memiliki
pacar di desa B. Ia resah
karena selalu diganggu setiap
kali apel ke tempat pacarnya.
Apa yang sebaiknya dilakukan
Andi untuk dapat mendamaikan
pemuda dua desa tersebut?
2. Yu Ning, seorang penjual
sayuran di pasar, suatu saat
sakit tenggorokan dan demam.
Ternyata ia positif Covid-19.
Apa yang harus ia lakukan
supaya keluarga, pelanggan,
dan tetangganya tidak tertular?
Apa yang bisa dilakukan ibu-ibu
desanya untuk membantu?

4.

Gemblegan,
Klaten Jawa
Tengah

1. Zona Kearifan
Lokal

1. Dominasi pemerintah
yang lebih fokus pada
peningkatan pendapatan
2. Zona Deteksi
perkapita tidak sebanding
dan Kewaspadaan dengan akses
Dini
pemberdayaan dan
perlindungan terhadap
perempuan.
2. Pembangunan yang
inklusif menjadi hal
penting dalam
pembangunan desa yang
setara dan berkeadilan.

1. Desa Artomoro dua tahun
lalu viral di media sosial dan
kemudian menjadi destinasi
wisata baru. Meski saat ini
pandemi Covid-19, desa ini
tetap terbuka bagi wisatawan
luar. Akibatnya banyak warga
yang meninggal akibat
terpapar Covid-19 dari luar.
Apakah yang sebaiknya
dilakukan?
2. Desa Artomoro dua tahun
lalu viral di media sosial dan
kemudian menjadi destinasi
wisata baru. Ruang publik
banyak yang tergusur, termasuk
balai desa dimana ibu-ibu
biasanya berkegiatan dalam
PKK, akan digusur untuk
pembangunan hotel. Ibu-ibu
menjadi bingung dimana akan
berkegiatan. Apa yang
sebaiknya dilakukan?

5.

Jetis,
Klaten Jawa
Tengah

Belum
membentuk tim
pokja dan
komitmen untuk
memilih zonasi
program.

1. Perempuan konco
wingking (dapur, sumur,
kasur) > seringkali ini
menjadi sesuatu yang
lumrah.

1. Yu Ning saat ini harus
dirawat dan menjalani isolasi
di rumah sakit karena positif
Covid-19. Suaminya menelpon
berkali-kali, bukan bertanya
keadaannya, namun
menanyakan kapan ia pulang
karena tidak sanggup mengurus
rumah dan anak-anak
sendirian. Yu Ning menjadi
tertekan sehingga imunitasnya
tidak membaik dan seringkali
mengalami sesak napas. Dalam
kondisi demikian, suaminya
menyarankan untuk pulang
paksa. Apa yang sebaiknya
dilakukan Yu Ning?
2. Mbak Tini, dulunya
pengusaha sukses di Jakarta.
Sejak pandemi Covid-19,
usahanya gulung tikar dan
terpaksa pulang kampung. Saat
ini ia berpikir untuk maju
dalam pemilihan Kepala Desa
karena menurutnya banyak
gagasan yang dapat
dilaksanakan untuk memajukan
desanya. Kandidat lain adalah
Yudha, anak Kepala Desa
sebelumnya. Rekam jejak
ayahnya minim prestasi dan
sering menggunakan dana desa
untuk kepentingan pribadi.
Siapa menurut anda, kandidat
yang akan dipilih?

6.

Sidomulyo,
Malang
Jawa Timur

1. Zona Promosi
dan Edukasi
2. Zona
Partisipasi
Perempuan

1. Isu lingkungan menjadi
krusial dimana sarana air
dan tanah semakin
menipis dan rusak.
2. Motivasi untuk meraih
pendidikan rendah
karena secara ekonomi
masyarakat umumnya
sudah merasa cukup
dengan penghasilan
sebagai petani bunga,
sehingga generasi muda
di keluarga lebih fokus
pada meneruskan
pertanian keluarganya.

1. Di dekat perkampungan
Artomoro, dibangun sebuah
pabrik baru. Pabrik tersebut
mengeruk tanah sekitar,
menebang pohon secara ‘liar’,
dan membuang limbah pabrik
pada sungai yang menjadi salah
satu sumber air warga
Artomoro. Keadaan menjadi
parah karena anak-anak
menjadi sakit karena
mengonsumsi air yang
tercemar. Apakah yang
sebaiknya dilakukan oleh
warga?
2. Rizka, tahun ini lulus SMA. Ia
ingin meneruskan kuliah ke
Surabaya. Orangtuanya
menentang karena ia tidak lagi
dapat membantu usaha kebun
bunga orangtuanya. Rizka
berpandangan, dengan kuliah,
selain dapat ilmu, ia juga akan
menambah ilmu dan jaringan
untuk mengembangkan usaha
bunga keluarganya. Apa yang
sebaiknya dilakukan Rizka?
Mengapa?

https://mag
dalene.co/s
tory/bebanganda-pere
mpuan-pasi
en-covid-19dan-cara-me
mbantu-mer
eka

7.

Candirenggo,
Malang Jawa
Timur

1. Zona deteksi
1.Keterlibatan
dan kewaspadaan perempuan dalam
dini
pengambilan keputusan
di forum public lebih
2. Zona Respon
kepada pencapaian
jumlah kehadiran.
Seringkali usulan mereka
tidak masuk kedalam
rekomendasi program2
pemerintah.
2. KRDT dianggap sebagai
isu internal keluarga.
Persoalan ini dianggap
biasa.

1. Bu Dewi, sangat aktif dalam
musrenbangdes. Beliau selalu
memberikan usulan-usulan
yang konstruktif dalam
musrenbangdes. Namun
demikian ia mencermati bahwa
usulannya dianggap angin lalu,
tidak pernah dimasukkan
dalam rekomendasi karena
dianggap hanya bagian
keterwakilan kuota perempuan
dimana suaranya dapat
diabaikan. Apa yang sebaiknya
dilakukan bu Dewi?
2. Suatu hari, para tetangga
melihat bu Nining berlari
keluar dari rumahnya, dengan
ekspresi wajah yang sangat
ketakutan. Tubuhnya penuh
memar dan luka terbuka.
Nining berpikir jika ia tetap
menerima pukulan suaminya,
ia bisa meninggal. Tak lama
kemudian, dia pun pingsan di
jalan. Apakah yang harus
dilakukan anda, sebaga
tetangga bu Nining?

8.

Guluk-Guluk,
Sumenep
Jawa Timur

Zona Komitmen

1. Tidak adanya
partisipasi perempuan
dalam pengambilan
keputusan di forum2
publik di Madura. Ibu2
hanya bergiat untuk
ekonomi dan pengajian.
Persoalannya, tdk ada
satupun yang
memperjuangkan itu.
2. Pandemi Covid19
hanya dianggap sebagai
konspirasi asing dan
hoax.

1. Musyawarah di desa
Sidomuncul pada umumnya
hanya dihadiri oleh
bapak-bapak. Terkait covid,
bapak-bapak sebetulnya kurang
memahami bagaimana
mengantisipasi penularan,
terutama dalam keluarga.
Ibu-ibu sebetulnya lebih
memiliki pemahaman
bagaimana pencegahan dan
mengatasi situasi krisis akibat
covid. Bagaimana menurut
anda, apakah ibu-ibu perlu
terlibat dalam musyawarah
desa?
2. Desa Sidomuncul adalah
salah satu desa yang sering
mengadakan kegiatan kumpul
warga. Bu Azizah adalah salah
satu warga yang sering terlibat
pada kegiatan warga di
lingkungannya. Sejak pandemi,
kegiatan kumpul warga
semakin dibatasi. Seiring
berkembangnya beragam
informasi tentang Covid-19, bu
Azizah percaya bahwa Covid-19
adalah kebohongan yang
diciptakan oleh pihak tertentu.
Menurutnya, orang-orang yang
dinyatakan meninggal dunia
karena Covid-19 sebenarnya
meninggal karena penyakit
lain. Setiap bertemu dengan
warga lain, Bu Azizah
menyampaikan apa yang
dipercayainya ini.

Warga yang mendengarkan
cerita Bu Azizah kemudian
menceritakan apa yang
didengarnya kepada keluarga
dan siapa saja yang
ditemuinya. Hal ini membuat
sejumlah warga Desa
Sidomuncul tidak lagi menaati
protokol kesehatan yang telah
dianjurkan oleh pemerintah.
Bagaimana menurut anda?
Apalah covid ini betul-betul
pandemi atau rekayasa?

9.

Prancak,
Sumenep
Jawa Timur

1. Zona deteksi
1. Pandemi Covid19
dan kewaspadaan hanya dianggap sebagai
dini
konspirasi asing dan
hoax, serta lemahnya
2. Zona Respon
peran pemerintah daerah
dalam bertindak tegas
untuk pencegahan dan
penerapan protokol.
2. Beberapa kelp
konservatif melakukan
mobilisasi dan
propaganda khususnya
terkait ketidakpercayaan
kepada pemerintah yang
dianggap thogut.

1. Bu Siti adalah seorang warga
Desa Maju Bersih. Di tempat Bu
Siti tinggal, sebagian warganya
mempercayai bahwa Covid-19
sebenarnya tidak ada dan
hanya dibesar-besarkan oleh
media. Warga mengaku
bingung dengan
peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah
dalam menangani Covid-19.
Terlebih lagi warga menilai
Pemerintah tidak bertindak
tegas untuk pencegahan dan
penerapan protokol kesehatan
di wilayah sekitarnya. Hal ini
membuat warga tidak lagi
memakai masker atau menjaga
jarak satu sama lain. Suasana
di sekitar tempat tinggal Bu
Siti bahkan terlihat seperti
normal, mulai dari Ibu-ibu
tetap berkumpul bercerita
hingga anak muda bermain
gitar bersama di pos jaga.
Padahal seminggu yang lalu
warga setempat ada yang
meninggal dan setelah hasil tes
keluar ternyata warga tersebut
positif Covid-19. Bagaimana
tanggapan anda?
2. Andi adalah seorang pemuda
yang tumbuh dan besar di
Kelurahan Sekarwangi. Andi
dikenal sebagai pribadi yang
ramah dan sopan. Andi juga
dikenal suka mengikuti
berbagai organisasi dan
seminar. Andi mengajak
pemuda kelurahan yang lain
untuk ikut kegiatan organisasi
yang diikutinya. Karena Andi
dikenal dengan pribadi yang
baik, maka banyak warga yang
ikut bergabung di organisasi
tempatnya bergabung. Hampir
setiap malam, Andi bersama
warga lainnya berkumpul dan
berdiskusi tentang apa yang
didapatkan selama mengikuti
kegiatan organisasi dikaitkan
dengan apa yang terjadi di
kehidupan sehari-hari saat ini.

Karena penasaran dengan
perkumpulan Andi dan warga
lainnya, Budi dan beberapa
warga lain mencoba mengikuti
kegiatan kumpul dan diskusi
itu. Ternyata apa yang
dilakukan Andi merupakan
gerakan yang menuduh bahwa
selain kelompoknya adalah
kafir. Selain itu, kelompoknya
juga percaya bahwa hormat
bendera haram, pemerintah itu
thaghut, Pancasila thaghut,
tentara dan polisi thagut dan
seterusnya sehingga
pemerintahan yang ada
seharusnya diganti. Hal ini
membuat Budi dan beberapa
warga lain menjadi resah.
Bagaimana tanggapan anda?

10.

Payudandundang,
Sumenep
Jawa Timur

1. Zona
Partisipasi
Perempuan
2. Zona Struktur
yang akuntable

1. Pendidikan dianggap
tidak penting. Bahkan
perempuan seringkali
‘tabu’ jika menginginkan
sekolah tinggi.
2. Pengangguran yang
semakin meningkat
berbanding lurus dengan
peningkatan pemakaian
narkoba dikalangan anak
muda.

1. Dina adalah anak yang
cerdas. Gurunya sudah
menjanjikan jika ia ingin
melanjutkan sekolah, akan
membantu mencarikan
beasiswa. Namun orangtuanya
menginginkan agar selepas SMP,
Dina menikah saja. Bagaimana
menurut anda?
2. Joko warga asli desa ini,
namun telah lama pindah ke
Jakarta. Sejak covid ia pulang
dan sering kumpul-kumpul
dengan para pemuda
setempat. Warga resah karena
anak-anak muda mulai ada
tanda-tanda mengkonsumsi
narkoba. Apa yang dapat
dilakukan? Bagaimana pula
mengisi waktu para pemuda
yang kebanyakan
penggangguran?

LAMPIRAN 2 (UNTUK PESERTA)
LEMBAR UNTUK PESERTA KEGIATAN PELATIHAN ADVOKASI
DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN WAHID FOUNDATION

Panduan untuk pendamping:
Lembaran ini berisi tiga hal diyang dibagikan kepada peserta:
1. Pre-test (diberikan sebelum pelatihan dimulai, di hari pertama)
2. Post-test (diberikan sesudah pelatihan selesai, di hari kedua)
3. Lembar Studi Kasus
Lembar pre-test dan post-test dicetak atau diprint sesuai jumlah peserta, di mana
masing-masing individu mendapatkan satu rangkap pre-test dan post-test.
Lembar studi kasus, mohon disesuaikan dengan desa/kelurahan masing-masing. Lembar
tersebut dapat diprint dan diberikan pada masing-masing kelompok.

Pre-test
Pre-Test Pelatihan Wahid Foundation 2020
Selamat datang pada pelatihan oleh Wahid Foundation 2020. Informasi yang Anda berikan
bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk keperluan pelatihan. Jika Anda memiliki
pertanyaan, silahkan hubungi pendamping / fasilitator masing-masing.

A. Data Partisipan
Kuesioner ini ditujukan untuk peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dari Wahid
Foundation, mohon kesediaannya untuk mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nama
Usia
Pendidikan terakhir
Asal Desa/Kelurahan
Provinsi
Tanggal Pelatihan

: ………………………………………
: ……. Tahun
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………

B. Kuesioner
a. Silakan lingkari pada salah satu jawaban di bawah ini!
1. Apakah Anda
2. Apakah Anda
3. Apakah Anda
4. Apakah Anda

sudah mengetahui komunikasi asertif?
memahami yang dimaksud dengan negosiasi?
memahami yang dimaksud dengan advokasi?
mengetahui tentang protokol kesehatan COVID-19?

No

Pernyataan

1.

Saya mencuci tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer setelah memegang
benda-benda di tempat umum

2.

Saya mandi setelah pulang dari bepergian

Selalu

Hampir
Selalu

Ya
Ya
Ya
Ya

/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak

Jarang

Tidak
Pernah

b. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
rasakan/alami sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda
ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan sikap anda terhadap
situasi/kondisi tersebut.
No

Pernyataan

1.

Mudah bagi saya untuk menyampaikan apa
yang saya rasakan dan apa yang saya
pikirkan

2.

Saya cenderung memberikan komentar
atau pendapat sebelum orang lain selesai
berbicara

3.

Saya paham langkah-langkah dalam
melakukan negosiasi

4.

Saya mengikuti keputusan orang lain, tanpa
perlu menegosiasikannya

5.

Penting bagi saya untuk terlibat dalam
musrenbang desa

6.

Saya terlibat aktif untuk memantau
pelaksanaan hasil musrenbang desa

Sangat
Tidak
Sesuai

Tidak
Sesuai

Netral

Sesuai

Sangat
Sesuai

c. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
lakukan. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda check list (√) pada
salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan anda terhadap situasi/kondisi
tersebut.
No

Pernyataan

1.

Saya mencuci tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer setelah memegang
benda-benda di tempat umum.

2.

Saya mandi setelah pulang dari bepergian.

3.

Saya memakai masker bila berada di tempat umum
(pasar, terminal, tempat sembahyang, dll).

4.

Saya menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
saat berada di luar rumah.

5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata)

Selalu

Hampir
Selalu

Jarang

Tidak
Pernah

4.

Saya menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
saat berada di luar rumah

5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang.

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata).

7.

Saya mengganti pakaian dan merendamnya dengan
sabun setelah pulang dari bepergian.

Post-Test
Post-Test Pelatihan Wahid Foundation 2020
Selamat datang pada pelatihan oleh Wahid Foundation 2020. Informasi yang Anda berikan
bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk keperluan pelatihan. Jika Anda memiliki
pertanyaan, silahkan hubungi pendamping / fasilitator masing-masing.
A. Data Partisipan
Kuesioner ini ditujukan untuk peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dari Wahid
Foundation, mohon kesediaannya untuk mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nama
Usia
Pendidikan terakhir
Asal Desa/Kelurahan
Provinsi
Tanggal Pelatihan

: ………………………………………
: ……. Tahun
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………
: ………………………………………

B. Kuesioner
a. Silakan lingkari pada salah satu jawaban di bawah ini!
1. Apakah Anda
2. Apakah Anda
3. Apakah Anda
4. Apakah Anda

sudah mengetahui komunikasi asertif?
memahami yang dimaksud dengan negosiasi?
memahami yang dimaksud dengan advokasi?
mengetahui tentang protokol kesehatan COVID-19?

Ya
Ya
Ya
Ya

/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak
/ Tidak

b. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
rasakan/alami sehari-hari. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda
check lists (√) pada salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan sikap anda
terhadap situasi/kondisi tersebut.
No

Pernyataan

1.

Mudah bagi saya untuk menyampaikan apa
yang saya rasakan dan apa yang saya
pikirkan.

2.

Saya cenderung memberikan komentar
atau pendapat sebelum orang lain selesai
berbicara.

3.

Saya paham langkah-langkah dalam
melakukan negosiasi.

4.

Saya mengikuti keputusan orang lain, tanpa
perlu menegosiasikannya.

5.

Penting bagi saya untuk terlibat dalam
musrenbang desa.

6.

Saya terlibat aktif untuk memantau
pelaksanaan hasil musrenbang desa.

Sangat
Tidak
Sesuai

Tidak
Sesuai

Netral

Sesuai

Sangat
Sesuai

c. Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini
1. Materi yang paling Anda sukai dari pelatihan ini adalah
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Manfaat yang Anda dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

3. Saran dan usulan untuk pelatihan ini
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

d. Silakan beri tanda (√) pada salah satu jawaban di bawah ini!
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang biasanya anda
lakukan. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda check list (√) pada
salah satu pilihan jawaban yang paling menggambarkan anda terhadap situasi/kondisi
tersebut.
No

Pernyataan

1.

Saya mencuci tangan dengan sabun atau
menggunakan hand sanitizer setelah memegang
benda-benda di tempat umum.

2.

Saya mandi setelah pulang dari bepergian.

3.

Saya memakai masker bila berada di tempat umum
(pasar, terminal, tempat sembahyang, dll).

4.

Saya menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain
saat berada di luar rumah.

5.

Saya menghadiri acara yang mengumpulkan banyak
orang.

6.

Saya menggunakan fasilitas umum atau pergi ke
tempat umum (transportasi umum, mall, pasar,
tempat wisata).

7.

Saya mengganti pakaian dan merendamnya dengan
sabun setelah pulang dari bepergian.

Selalu

Hampir
Selalu

Jarang

Tidak
Pernah

LEMBAR STUDI KASUS
Setiap desa/kelurahan memiliki studi kasus yang berbeda-beda

Tajurhalang, Bogor, Jawa Barat:
Kelompok 1:
Sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada. Masing-masing calon kepala desa sibuk berkampanye kepada
masyarakat. Bapak Eko yang merupakan keturunan Bugis-Jawa juga ikut mencalonkan diri sebagai
kepala desa. Tetapi warga enggan untuk mendengar kampanyenya karena beranggapan bapak Eko tidak
memiliki nilai-nilai murni dari desa tersebut. Padahal bapak Eko telah tinggal di desa tersebut selama
10 tahun dan telah menjadi bagian aparatur desa selama 4 tahun, yang berhasil meraih penghargaan
aparatur desa terbaik.
Kelompok 2:
Menjelang bulan Agustus, semua masyarakat desa sibuk dengan persiapan hari kemerdekaan. Setiap
pekan, desa A mengadakan rapat untuk membahas acara dan perlombaan yang akan diselenggarakan.
Beberapa ibu PKK terlihat menghadiri rapat tersebut. Mereka mencoba untuk memberikan pendapat,
tetapi pendapat mereka tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh bapak-bapak lainnya. Menurut
bapak-bapak yang hadir di rapat ini, sebaiknya ibu PKK berfokus saja pada konsumsi acara Agustusan.

Pengasinan, Depok, Jawa Barat
Kelompok 1:
Semua perempuan di desa A mengikuti kegiatan penyuluhan pemanfaatan limbah dan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga. Tetapi, ibu Nana dilarang suaminya untuk mengikuti
kegiatan tersebut karena suami mendengar kabar bahwa ibu-ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan
pemanfaatan limbah jadi berani untuk melawan suami. Apa yang sebaiknya bu Nana katakan kepada
suaminya?
Kelompok 2:
Saat ini kegiatan ibu PKK di desa A semakin aktif dengan adanya penyuluhan kesehatan dan kegiatan
sosial. Ibu-ibu di desa A juga semakin giat dan terlibat di setiap rapat desa. Desa A pun semakin maju
dan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di desa lainnya. Bahkan ibu-ibu di desa A kerap diundang oleh desa
lainnya untuk berbagi pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Menjelang pilkada, ketua ibu
PKK di desa A ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Semua orang menentangnya karena menurut
mereka, tidak baik seorang perempuan menjadi pemimpin di ranah politik.

Nglinggi, Klaten, Jawa Tengah
Kelompok 1:
Tawuran dan permusuhan antara pemuda desa A dan desa B terjadi selama setahun terakhir, dimulai
dengan keributan saat menonton panggung dangdut. Andi adalah pemuda desa A yang memiliki pacar di
desa B. Ia resah karena selalu diganggu setiap kali apel ke tempat pacarnya. Apa yang sebaiknya
dilakukan Andi untuk dapat mendamaikan pemuda dua desa tersebut?
Kelompok 2:
Yu Ning, seorang penjual sayuran di pasar, suatu saat sakit tenggorokan dan demam. Ternyata ia positif
Covid-19. Apa yang harus ia lakukan supaya keluarga, pelanggan, dan tetangganya tidak tertular? Apa
yang bisa dilakukan ibu-ibu desanya untuk membantu?

Gemblengan, Klaten, Jawa Tengah
Kelompok 1:
Desa Artomoro dua tahun lalu viral di media sosial dan kemudian menjadi destinasi wisata baru. Meski saat
ini pandemi Covid-19, desa ini tetap terbuka bagi wisatawan luar. Akibatnya banyak warga yang meninggal
akibat terpapar Covid-19 dari luar. Apakah yang sebaiknya dilakukan?
Kelompok 2:
Desa Artomoro dua tahun lalu viral di media sosial dan kemudian menjadi destinasi wisata baru. Ruang
publik banyak yang tergusur, termasuk balai desa dimana ibu-ibu biasanya berkegiatan dalam PKK, akan
digusur untuk pembangunan hotel. Ibu-ibu menjadi bingung di mana akan berkegiatan. Apa yang sebaiknya
dilakukan?

Jetis, Klaten, Jawa Tengah
Kelompok 1:
Yu Ning saat ini harus dirawat dan menjalani isolasi di rumah sakit karena positif Covid-19. Suaminya
menelpon berkali-kali, bukan bertanya keadaannya, namun menanyakan kapan ia pulang karena tidak
sanggup mengurus rumah dan anak-anak sendirian. Yu Ning menjadi tertekan sehingga imunitasnya tidak
membaik dan seringkali mengalami sesak napas. Dalam kondisi demikian, suaminya menyarankan untuk
pulang paksa. Apa yang sebaiknya dilakukan Yu Ning?
Kelompok 2:
Mbak Tini, dulunya pengusaha sukses di Jakarta. Sejak pandemi Covid-19, usahanya gulung tikar dan
terpaksa pulang kampung. Saat ini ia berpikir untuk maju dalam pemilihan Kepala Desa karena menurutnya
banyak gagasan yang dapat dilaksanakan untuk memajukan desanya. Kandidat lain adalah Yudha, anak
Kepala Desa sebelumnya. Rekam jejak ayahnya minim prestasi dan sering menggunakan dana desa untuk
kepentingan pribadi. Siapa menurut anda, kandidat yang akan dipilih?

Sidomulyo, Malang, Jawa Timur
Kelompok 1:
Di dekat perkampungan Artomoro, dibangun sebuah pabrik baru. Pabrik tersebut mengeruk tanah sekitar,
menebang pohon secara ‘liar’, dan membuang limbah pabrik pada sungai yang menjadi salah satu sumber
air warga Artomoro. Keadaan menjadi parah karena anak-anak menjadi sakit karena mengonsumsi air yang
tercemar. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh warga?
Kelompok 2:
Rizka, tahun ini lulus SMA. Ia ingin meneruskan kuliah ke Surabaya. Orangtuanya menentang karena ia tidak
lagi dapat membantu usaha kebun bunga orangtuanya. Rizka berpandangan, dengan kuliah, selain dapat
ilmu, ia juga akan menambah ilmu dan jaringan untuk mengembangkan usaha bunga keluarganya. Apa yang
sebaiknya dilakukan Rizka? Mengapa?

Candirenggo, Malang, Jawa Timur
Kelompok 1:
Bu Dewi, sangat aktif dalam musrenbangdes. Beliau selalu memberikan usulan-usulan yang konstruktif
dalam musrenbangdes. Namun demikian ia mencermati bahwa usulannya dianggap angin lalu, tidak pernah
dimasukkan dalam rekomendasi karena dianggap hanya bagian keterwakilan kuota perempuan dimana
suaranya dapat diabaikan. Apa yang sebaiknya dilakukan bu Dewi?

Kelompok 2:
Suatu hari, para tetangga melihat bu Nining berlari keluar dari rumahnya, dengan ekspresi wajah yang
sangat ketakutan. Tubuhnya penuh memar dan luka terbuka. Nining berpikir jika ia tetap menerima
pukulan suaminya, ia bisa meninggal. Tak lama kemudian, dia pun pingsan di jalan. Apakah yang harus
dilakukan anda, sebaga tetangga bu Nining?

Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur
Kelompok 1:
Musyawarah di desa Sidomuncul pada umumnya hanya dihadiri oleh bapak-bapak. Terkait covid,
bapak-bapak sebetulnya kurang memahami bagaimana mengantisipasi penularan, terutama dalam
keluarga. Ibu-ibu sebetulnya lebih memiliki pemahaman bagaimana pencegahan dan mengatasi situasi
krisis akibat covid. Bagaimana menurut anda, apakah ibu-ibu perlu terlibat dalam musyawarah desa?
Kelompok 2:
Desa Sidomuncul adalah salah satu desa yang sering mengadakan kegiatan kumpul warga. Bu Azizah
adalah salah satu warga yang sering terlibat pada kegiatan warga di lingkungannya. Sejak pandemi,
kegiatan kumpul warga semakin dibatasi. Seiring berkembangnya beragam informasi tentang Covid-19,
bu Azizah percaya bahwa Covid-19 adalah kebohongan yang diciptakan oleh pihak tertentu. Menurutnya,
orang-orang yang dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19 sebenarnya meninggal karena penyakit
lain. Setiap bertemu dengan warga lain, Bu Azizah menyampaikan apa yang dipercayainya ini. Warga
yang mendengarkan cerita Bu Azizah kemudian menceritakan apa yang didengarnya kepada keluarga dan
siapa saja yang ditemuinya. Hal ini membuat sejumlah warga Desa Sidomuncul tidak lagi menaati
protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Bagaimana menurut anda? Apalah covid ini
betul-betul pandemi atau rekayasa?

Prancak, Sumenep, Jawa Timur
Kelompok 1:
Bu Siti adalah seorang warga Desa Maju Bersih. Di tempat Bu Siti tinggal, sebagian warganya
mempercayai bahwa Covid-19 sebenarnya tidak ada dan hanya dibesar-besarkan oleh media. Warga
mengaku bingung dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani
Covid-19. Terlebih lagi warga menilai Pemerintah tidak bertindak tegas untuk pencegahan dan
penerapan protokol kesehatan di wilayah sekitarnya. Hal ini membuat warga tidak lagi memakai masker
atau menjaga jarak satu sama lain. Suasana di sekitar tempat tinggal Bu Siti bahkan terlihat seperti
normal, mulai dari Ibu-ibu tetap berkumpul bercerita hingga anak muda bermain gitar bersama di pos
jaga. Padahal seminggu yang lalu warga setempat ada yang meninggal dan setelah hasil tes keluar
ternyata warga tersebut positif Covid-19. Bagaimana tanggapan anda?
Kelompok 2:
Andi adalah seorang pemuda yang tumbuh dan besar di Kelurahan Sekarwangi. Andi dikenal sebagai
pribadi yang ramah dan sopan. Andi juga dikenal suka mengikuti berbagai organisasi dan seminar. Andi
mengajak pemuda kelurahan yang lain untuk ikut kegiatan organisasi yang diikutinya. Karena Andi
dikenal dengan pribadi yang baik, maka banyak warga yang ikut bergabung di organisasi tempatnya
bergabung. Hampir setiap malam, Andi bersama warga lainnya berkumpul dan berdiskusi tentang apa
yang didapatkan selama mengikuti kegiatan organisasi dikaitkan dengan apa yang terjadi di kehidupan
sehari-hari saat ini. Karena penasaran dengan perkumpulan Andi dan warga lainnya, Budi dan beberapa
warga lain mencoba mengikuti kegiatan kumpul dan diskusi itu. Ternyata apa yang dilakukan Andi
merupakan gerakan yang menuduh bahwa selain kelompoknya adalah kafir. Selain itu, kelompoknya
juga percaya bahwa hormat bendera haram, pemerintah itu thaghut, Pancasila thaghut, tentara dan
polisi thagut dan seterusnya sehingga pemerintahan yang ada seharusnya diganti. Hal ini membuat Budi
dan beberapa warga lain menjadi resah. Bagaimana tanggapan anda?

Payudandundang, Sumenep, Jawa Timur
Kelompok 1:
Dina adalah anak yang cerdas. Gurunya sudah menjanjikan jika ia ingin melanjutkan sekolah, akan
membantu mencarikan beasiswa. Namun orangtuanya menginginkan agar selepas SMP, Dina menikah saja.
Bagaimana menurut anda?
Kelompok 2:
Joko warga asli desa ini, namun telah lama pindah ke Jakarta. Sejak covid ia pulang dan sering
kumpul-kumpul dengan para pemuda setempat. Warga resah karena anak-anak muda mulai ada
tanda-tanda mengkonsumsi narkoba. Apa yang dapat dilakukan? Bagaimana pula mengisi waktu para
pemuda yang kebanyakan pengangguran?
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