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Kata Pengantar

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia pada kenyataanya 

tersusun dari masyarakat dengan latar belakang suku, agama, kondisi ekonomi dan pemikiran 

yang beragam. Dalam satu dekade terakhir, telah terjadi peningkatan radikalisme dan terorisme 

di Indonesia.

Fenomena terbarunya, kelompok pendukukung radikalisme dan terorisme sekolompok 

orang yang pernah mendapat pelatihan militer sebagaimana para teroris sebelumnya. Tapi 

mereka adalah orang-orang yang memiliki minat besar terhadap Islam garis keras dan kemudian 

mendedikasikan diri dan keluargnya untuk menjalani dalam tindak teror. Sekelompok orang 

yang melakukan jihadis ini dinilai memperoleh informasi tentang Islam radikal dan terorisme dari 

media, media sosial dan ceramah agama baik di desa maupun di kota. Ini menunjukkan bahwa 

penyebaran faham intoleransi dan ekstremisme  kekerasan dengan beragama medianya telah 

menjalar hingga ke pelosok desa di Indonesia.

Dalam kaitan itulah, radikalisme dan terorisme kemudian didefinsikan sebagai bentuk 

sebagai ancaman keamanan baru. Kemanan tidak hanya fokus pada ketertiban dan keamanan 

suatu negara, tapi keamanan yang berpusat pada manusia. Dengan kata lain, kemanan harus 

memasukkan unsur manusia sebagai titik pusat. 

Konsep Keamanan Insani pertama kali muncul dalam UNDP Human Development Report 

(1994). Dokumen ini menjelaskan konsep “security” atau “keamanan” selama ini diterjemahkan 

dalam konteks yang sempit sebagai keamanan wilayah dari agresi yang datangnya dari luar, atau 

yang lebih lekat dengan pengertian keamanan negara. Keamanan dinilai harus mempertimbangkan 

keamanan manusia dari ancaman-ancaman seperti penyakit, kelaparan, represi, dan lain-lain, yang 

datangnya bisa dari rumah, komunitas, bahkan negara. Dokumen ini menyebut dua komponen 

Keamanan Manusia, yaitu kebebasan dari rasa takut dan kebebasan atas keinginan. Radikalisme 

dan terorisme sendiri bisa dikategorikan sebagai salah satu ancaman dalam kaitanya dengan 

kebebasan dari rasa sakut. Pada saat yang sama, keberadaan radikalisme dan terorisme bisa 

dipahami sebagai ancaman terhadap kebebasan untuk memilih keinginan damai. Lebih jauh, 

bisa dikatakan bahwa ketegangan antar etnis, antar agama atau identitas lainnya, kriminalitas, 

radikalisme dan terorisme merupakan manifestasi dari ketidakamanan pada komunitas.

Konsep keamanan insani merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengembangkan dan mengintegrasikan ragam respons terhadap isu-isu global 

terkini. Ragam isu yang bersifat multideminsi dan saling terkait dinilai membutuhkan kombinasi 

intervensi yang komprehensif dari berbagai pihak mulai dari intervensi global, pemerintah nasional 

sampai pada keterlibatan komunitas (Human Security Unit - United Nations, 2016).

Modul Pelatihan untuk Perempuan Penggerak Desa Damai pada dasarnya merupakan 

acuan dalam mengembangkan kapasitas pemangku desa, pokja desa damai, dan kelompok 



perempuan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan, intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Pendekatan keamanan insani dan keadilan 

gender dijadikan sebagai acuan pokok dalam penyusunan modul ini. 

Modul ini dibagi menjadi menjadi bagian utama. Bagian pertama fokus pada pembahasan 

tentang pendekatan keamanan insani dan keadilan gender dalam pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan, intoleransi dan ekstremisme kekerasan dalam pelaksanaan 

rencana aksi desa damai (Modul 1, Modul 2 dan Modul 3). Adapun bagian kedua fokus tentang 

upaya pencegahan dan penanganan intoleransi, ekstremisme kekerasan dan kekerasan terhadap 

perempuan dalam kerangka hukum internasional dan nasional (Modul 4 sampai Modul 8). 

Sementara bagian akhir dari modul membahas tentang rencana tindak lanjut bagi peserta 

pelatihan terkait upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Atas terbitnya Modul Pelatihan untuk Perempuan Penggerak Desa Damai, kami dari WAHID 

Foundation ingin mengucapkan terima kasih kepada Siti Aminah Tardi yang secara serius 

menyusun dan mengawal modul ini dari awal sampai akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih 

mendalam kepada kelompok perempuan dan aparat desa damai menyempatkan waktu untuk 

memberikan masukan atas modul ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami berikan kepada 

UN Women yang telah mendukung secara penuh penerbitan modul ini. Semoga modul ini bisa 

memberikan manfaat untuk promosi perempuan dan perdamaian di Indonesia.
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9Bagian 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 
Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia memiliki keragaman baik dari sisi etnis, 

bahasa maupun agama. Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil menyatukan 

keragaman tersebut melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda 

tetapi tetap satu. Meski demikian, seiring perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka sampai 

hari ini,  masih terjadi konflik etnis maupun agama. Misalnya, konflik antar suku Madura dan 

Dayak di Kalimantan, konflik agama di Ambon dan Poso di akhir tahun 1990-an, kekerasan, 

diskriminasi dan permusuhan terhadap penganut Syiah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 

atau kelompok agama minoritas lainnya. 

Selain konflik berdasarkan etnis dan agama, kita juga dihadapkan dengan perkembangan 

sikap, perilaku dan tindakan intoleransi, bahkan ekstremisme berbasis kekerasan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu mendapatkan perhatian 

agar tidak meluas dan mengancam integrasi bangsa. Hal ini nampak dalam Catatan Desk  

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM yang menemukan bahwa 

terjadi peningkatan sikap intoleransi di Indonesia. Komnas HAM menerima 74 kasus 

intoleransi (2014), 87 kasus (2015), dan 100 kasus (2016)1. Hal ini sejalan dengan temuan 

Survei Nasional Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim 

di Indonesia (2016) yang menemukan bahwa dari 1.520 responden berusia 17 tahun ke atas 

atau menikah di 34 propinsi di Indonesia, 38,4% tidak toleran terhadap kelompok agama 

lain. Sementara itu, 49% responden tidak toleran terhadap kelompok yang tidak mereka 

sukai (berdasarkan suku, adat, etnis, ras, preferensi seksual dan organisasi keagamaan yang 

berbeda seperti Syiah, Nahdlatul  Ulama, Muhammadiyah , Ahmadiyah, dll)2. Gambaran 

ini sejalan dengan temuan Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan 

Universitas di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Survei yang mengambil tempat di 34 propinsi 

dan diikuti 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru dan 58 dosen  itu, memberikan gambaran 

bahwa secara implisit , 43,88% siswa/mahasiwa memiliki sikap intoleransi dan 6.56% radikal, 

sementara di kalangan guru/dosen 27,08% bersikap intoleran dan 56,78% radikal3.

Hasil surveitersebut seturut dengan hasil pemantauan Wahid Institute selama 10 tahun 

terakhir. Dalam 120 bulan, Indonesia mengalami sebanyak 1.420 tindakan pelanggaran hak 

kemerdekaan beragama/berkeyakinan oleh aktor non-negara atau rata-rata 12 tindakan per 

bulan dan 1.033 tindakan pelanggaran negara atau rata-rata sembilan tindakan per bulan. 

Jenis tindakan pelanggaran teratas oleh negara adalah “Pembatasan/penutupan/penyegelan 

tempat ibadah” (163 tindakan) dan “intimidasi” untuk aktor non-negara (205 tindakan). 4

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016, Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 2016, halaman 15

2 The Wahid Foundation dan Lembaga Survey Indonesia, Potensi Intoleransi Dan Radikalisme Sosial-Keagamaan Di Kalangan Muslim Indonesia, 
diakses di http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI pada 11 Nopember 2020

3 Tim PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Api dalam Sekam” Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah 
dan Universitas di Indonesia, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

4 The Wahid Foundation, Ringkasan Eksekutif Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan 
(KBB), Wahid Foundation, Jakarta:2020
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Gejala intoleransi dan ekstremisme  kekerasan sudah menjalar hingga ke pelosok 

desa di Indonesia, seiring dengan perubahan pola penyebaran ide-ide radikal. Pada 

mulanya penyebaran ide-ide radikal dilakukan dengan menyusup pada lembaga-lembaga 

keagamaan, sekolah dan pesantren secara tatap muka. Seiring perkembangan teknologi, 

paham tersebut juga disebarkan melalui internet, media sosial dan layanan pesan singkat. 

Faktor pendorong seseorang menjadi radikal semakin beragam. Perubahan yang 

terasa adalah faktor ekonomi yang tak lagi jadi faktor utama pendorong orang menjadi 

radikal. Seseorang bisa terpapar radikalisme akibat pengaruh orang terdekat mereka. 

Namun, faktor-faktor itu hanyalah pendorong awal. Yang paling berbahaya adalah faktor 

pendorong itu dikemas dengan tafsiran agama yang menyimpang. Misalnya, tafsiran jihad, 

hijrah, tafsiran thoghut  yang diarahkan satu makna, dan tafsiran kafir yang dipaksakan ke 

semua orang5. Hasil penelitian Wahid Foundation tentang “Intoleransi dan Radikalisme 

di Kalangan Perempuan” di lima wilayah yaitu Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan 

Sumenep” menemukan terdapat faktor  pendorong dan penarik yang saling mempengaruhi 

dan berkelindan. Faktor pendorong terletak pada titik jenuh, di mana  kemudian seseorang 

mendapati perjumpaan dengan interpretasi  ajaran intoleran dan radikal. Kemudian, terdapat 

tiga faktor penarik,  yaitu: (i) relasi sosial -personal, seperti suami istri  dan pertemanan; (ii) 

ideologi yang menarik untuk mengatasi titik jenuh; dan (iii) faktor   ekonomi bahwa sistem  

khilafah akan memperbaiki sistem  ekonomi. Faktor penarik dan pendorong tersebut dapat 

terjadi baik pada lelaki maupun perempuan6.

Selain potret yang mengkhawatirkan, beberapa harapan yang juga ditangkap dari 

survei-survei dan pemantauan di atas adalah: 

a. Bagi responden yang setuju/mendukung nilai-nilai demokrasi, maka lebih rendah 

kemungkinannya mereka memiliki sikap intoleransi terhadap kelompok lain. 

b. Responden perempuan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki 

sikap radikal terhadap kelompok lain.

c. Pendekatan sosio-kultural menyediakan alternatif dalam mempromosikan Kemerdekaan 

Beragama/Berkeyakinan sekaligus mencegah berbagai pelanggaran7. 

Ekstremisme  kekerasan dalam bentuk terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan 

transnasional telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru bagi negara. Dalam 

pandangan konvensional konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan 

pertahanan negara, dengan mengedepankan pendekatan militer. Saat ini,  terdapat 

perubahan paradigma keamanan dari paradigma yang state centric menjadi paradigma 

yang lebih memperhatikan keamanan insani (human security). 

Konsep keamanan insani didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang terjadi 

saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara daripada antar negara. Laporan UNDP 1994 

menekankan pemaknaan human security  sebagai sesuatu yang universal dan relevan 

5 Suaib Tahir, Abd. Malik, Novrika, Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kamar Dagang dan Industri (KADIN INDONESIA), Cetakan 
Kedua: Maret 2020, halaman 23

6 The Wahid Foundation, “Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan” di lima wilayah yaitu Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan 
Sumenep, Wahid Foundation, Jakarta, 2017 diakses di https://drive.google.com/file/d/1o12yYuYq372LRYELOd1htMQYfEQOWYUb/view

7 The Wahid Foundation (2020), op.cit
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dengan semua manusia dimanapun. Keamanan  insani memusatkan perhatian pada manusia 

(people-centered) dan bukan negara (state-centered), dengan memaknai keamanan 

pada tujuh wilayah yaitu: (1) keamanan ekonomi (economic security), (2) makanan (food 

security), (3) kesehatan (health security), (4) lingkungan (environmental security), (5) pribadi/ 

individu (personal security), (6) komunitas (community security), dan (7) politik (political 

security). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap keamanan insani, 

yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, 

tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkotika, dan terorisme 

internasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan insani menjadi pilihan karena konsep 

ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan 

keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, 

dan keamanan lingkungan.

Pada tingkat desa, desa-desa di Indonesia juga memiliki ‘penawar’ untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut di atas  . Wahid Foundation berinisiatif mengembangkan 

program Desa/Kelurahan Damai yang diharapkan dapat menjaga masyarakat dari bahaya-

bahaya yang dapat memecah persaudaraan dan kebangsaan dengan mendasari pada 9 

(Sembilan) nilai Gus Dur. Nilai-nilai toleransi, demokrasi dan HAM, yang dipromosikan dan 

diperjuangkan Gus Dur dirumuskan dalam 9 (sembilan) nilai yaitu: Ketauhidan, Kemanusiaan, 

Keadilan Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Persaudaraan, Kearifan Lokal. Dalam 

membangun desa damai, pendekatan keamanan insani yang digunakan pada 4 empat 

pilar yaitu: berpusat pada manusia, konteks spesifik, pencegahan dan perlindungan dan 

pemberdayaan.  

Program Desa/Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator, yaitu: (1) komitmen; (2) 

promosi dan edukasi; (3) peduli; (4) nilai dan norma kearifan lokal; (5) deteksi dini; (6) sistem 

respon s; (7) partisipasi perempuan; (8) struktur yang akuntabel; dan (9)  fasilitas. Pilot 

project  Desa/Kelurahan Damai ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir diterapkan 

di sembilan desa dan kelurahan yang tersebar di tiga provinsi; Jawa Barat, Jawa Tengah, 

dan Jawa Timur. Sembilan desa tersebut antara lain Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan, 

Klaten, Jawa Tengah; Desa Guluk-Guluk, dan Desa Prancak, Sumenep, Jawa Timur. Dalam 

membangun desa damai terdapat dua aspek utama, yaitu pembangunan ekonomi desa 

dan pemberdayaan perempuan yang menjadi kunci untuk mencegah intoleransi dan 

ekstremisme  kekerasan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan komunitas 

yang bisa mencegah terjadinya konflik dan menempatkan perempuan sebagai aktor utama 

dalam mewujudkan perdamaian di dalam keluarga, masyarakat dan tata kelola pemerintahan. 

Pemberdayaan perempuan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara 

laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, 

pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri 

dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. 

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting untuk meningkatkan peran perempuan 

dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.8 Termasuk 

8 Zakiyah. 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No.XVII.
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pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat komunitas. 

Untuk itu, dipandang penting untuk menyelenggarakan pelatihan Membangun Toleransi dan 

Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Dengan Pendekatan Keamanan Insani dan Keadilan 

Gender berdasarkan modul yang telah disusun.

1.2 Tujuan Penyusunan Modul 
Modul pelatihan ini disusun untuk mengembangkan kapasitas pemangku desa, pokja 

desa damai, dan kelompok perempuan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan, intoleransi dan ekstremisme  kekerasan.  

Dengan tujuan khusus untuk:

a. Memberikan perspektif pendekatan keamanan insani dan keadilan gender  dalam 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, intoleransi dan 

ekstremisme  kekerasan dalam pelaksanaan rencana aksi desa damai. 

b. Mengembangkan kapasitas pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan 

intoleransi, ekstremisme  kekerasan dan  kekerasan terhadap perempuan dalam 

kerangka hukum internasional dan  nasional.

1.3 Ringkasan Modul
Isi modul pelatihan ini mencerminkan 3 aspek yang akan di berikan dalam pelatihan, 

yakni perspektif dan nilai, pengetahuan dan keterampilan , dengan ringkasan sebagai berikut:

TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

Modul 1: Orientasi Pelatihan

1. Seluruh komponen 

pelatihan saling 

mengenal satu 

sama lain 

2. Memahami 

cara-cara yang 

dibutuhkan untuk 

mencapai harapan 

dan menghindari 

kekhawatiran.

3. Menyepakati aturan 

bersama dalam 

pelatihan

1. Terbangun suasana 

bersahabat bagi seluruh 

komponen pelatihan 

2. Adanya aturan bersama 

dalam pelatihan

3. Adanya pembagian tugas 

pembelajaran

1. Pretest

2. Perkenalan

3. Harapan dan 

kekhawatiran

4. Kesepakatan 

pembelajaran 

1. Tugas 

Mandiri

2. Curah 

pendapat

3. Permainan

4. Diskusi 

Kelompok
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TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

Modul 2: Peran Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Intoleransi dan 

Ekstremisme  Kekerasan dengan Pendekatan Keamanan Insani

1. Mengidentifikasi 

peran dan faktor- 

faktor perempuan 

dalam radikalisasi 

ekstremisme  

kekerasan.

2. Menjelaskan 

dampak intoleransi, 

ekstremisme dan 

kekerasan terhadap 

perempuan

3. Mengidentifikasi 

bagaimana 

mencegah dan 

menangani 

intoleransi 

dan kekerasan 

ekstremisme 

1. Peserta dapat 

mengidentifikasi peran 

perempuan dalam 

intoleransi dan ekstremisme  

kekerasan baik positif dan 

negatif. 

2. Peserta dapat menjelaskan 

dampak intoleransi, 

ekstremisme dan kekerasan 

terhadap perempuan

3. Peserta dapat menyebutkan 

bentuk bentuk ketidakadilan 

gender sebagai faktor  

penyebab perempuan 

terpapar intoleransi, 

ekstremisme  kekerasan 

dan menjadi korban 

kekerasan

1. Intoleransi 

dan 

Ektremisme  

Kekerasan

2. Dampak 

Intoleransi, 

dan 

Ektremisme  

Kekerasan 

terhadap 

Perempuan

3. Bentuk-

Bentuk 

Ketidak-

adilan 

Gender 

1. Permainan 

Jaring laba-

laba

2. Curah 

Pendapat

Modul 3: Tafsir Keagamaan Tentang Kesetaraan dan Kesalingan Antara Laki-Laki dan 

Perempuan 

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

prinsip kesetaraan 

dan kesalingan 

(mubadalah) dalam 

Agama Islam 

2. Memberikan tafsir 

alternatif terkait 

dengan kekerasan 

terhadap 

perempuan dalam 

perspektif Agama 

Islam

1. Peserta dapat 

mengidentifikasi isu-

isu tafsir keagamaan 

yang berperan dalam 

melanggengkan subordinasi 

dan kekerasan terhadap 

perempuan.

2. Peserta menguraikan 

prinsip kesetaraan dan 

kesalingan (mubadalah ) 

dalam Agama Islam 

3. Peserta mendapatkan 

tafsir alternatif terkait 

dengan kekerasan 

terhadap perempuan dalam 

perspektif Agama Islam

1. Prinsip 

kesetaraan 

dan 

kesalingan 

(mubadalah)  

dalam 

Agama Islam 

2. Tafsir 

Kekerasan 

terhadap 

Perempuan 

Dalam 

Perspektif 

Agama Islam

1. Curah 

Pendapat

2. Ceramah 

Narasumber
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TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

Modul 4: Kerangka Hukum Internasional dan Nasional Tentang Hak Perempuan 

1. Menjelaskan 

prinsip-prinsip 

utama hak asasi 

perempuan

2. Mengidentifikasi 

dan menyebutkan 

hak konstitusional  

perempuan 

3. Mengetahui 

program 

Pemerintah Daerah 

untuk pemajuan 

hak asasi 

perempuan

1. Peserta dapat menjelaskan 

prinsip-prinsip utama hak 

asasi perempuan

2. Perserta dapat 

menyebutkan hak 

konstitusional perempuan 

3. Peserta terinformasikan 

Program Pemerintah 

Daerah untuk pemajuan hak 

asasi perempuan

1. Prinsip Non 

Diskriminasi

2. Prinsip 

Kesetaraan 

Substansi

3. Prinsip 

Kewajiban 

Negara

4. Hak 

Konstitusional 

Perempuan

1. Permainan

2. Curah 

pendapat

3. Ceramah 

singkat

Modul 5: Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Sistem 

Hukum Indonesia

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

peserta tentang 

kekerasan terhadap 

perempuan dan 

bentuk-bentuknya 

2. Mensosialisasikan 

ruang lingkup 

pembagian hukum 

dan peraturan 

perundang-

undangan yang 

memberikan 

perlindungan 

terhadap 

perempuan dari 

kekerasan

1. Peserta dapat menjelaskan 

kekerasan terhadap 

perempuan dan bentuk-

bentuknya 

2. Peserta memahami ruang 

lingkup pembagian hukum

3. Peserta dapat menyebutkan 

peraturan perundang-

undangan yang melindungi 

perempuan dari kekerasan

1. Bentuk-

Bentuk 

Kekerasan 

terhadap 

perempuan

2. Ruang 

lingkup 

pembagian 

hukum 

3. Peraturan 

peraturan 

perundang-

undangan 

yang 

melindungi 

perempuan 

dari 

kekerasan

1. Diskusi 

Kelompok 

(membuat 

mading)

2. Curah 

Pendapat
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TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

Modul 6: Keterampilan  Perempuan Untuk Mengakses Keadilan dalam Hukum 

Keluarga

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

peserta tentang 

hukum keluarga 

Islam

2. Memberikan 

ketrampilan dasar 

untuk mengakses 

hukum acara di 

pengadilan agama. 

1. Peserta dapat menjelaskan 

dasar-dasar hukum 

perkawinan menurut UU 

Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam

2. Peserta dapat menyebutkan 

syarat sah perkawinan 

3. Peserta dapat menyebutkan 

hak-hak perempuan dalam 

perkawinan dan perceraian

1. Syarat sah 

perkawinan 

2. Syarat sah 

perceraian 

3. Hak-hak 

perempuan 

dalam 

perkawinan 

dan 

perceraian

4. Prosedur 

Hukum di 

Pengadilan 

Agama

1. Paparan 

singkat 

fasilitator

2. Studi kasus

3. Menonton 

video

Modul 7: Keterampilan Perempuan Untuk Mengakses Keadilan Dalam Sistem 

Peradilan Pidana

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

peserta tentang 

proses peradilan 

pidana dan hak-hak 

saksi dan korban

2. Memberikan 

keterampilan  dasar 

hak mendapatkan 

bantuan hukum 

dan pendampingan

1. Peserta mengetahui proses 

peradilan pidana

2. Peserta dapat menguraikan 

hak-hak perempuan 

sebagai saksi dan korban.

3. Peserta mengetahui 

bagaimana mengakses 

bantuan hukum dan 

pendampingan

1. Sistem 

peradilan 

pidana

2. Hak saksi/

korban

3. Akses 

bantuan 

hukum 

dan pen-

dampingan

1. Curah 

pendapat

2. Ceramah 

narasumber
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TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

Modul 8: Keterampilan Perempuan Untuk Penyelesaian Sengketa Melalui Sistem 

Keadilan Informal

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

peserta tentang 

bentuk-bentuk 

alternatif 

penyelesaian 

sengketa 

(konsultasi, 

negosiasi, mediasi, 

konsiliasi)

2. Memberikan 

ketrampilan 

dasar bentuk-

bentuk alternatif 

penyelesaian 

sengketa 

1. Peserta mengetahui 

bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa 

(konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi)

2. Peserta mengetahui 

syarat-syarat pelaksanaan 

bentuk-bentuk penyelesaian 

sengketa.

3. Peserta mensimulasikan 

bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa 

1. Bentuk-

bentuk 

alternatif 

penyelesaian 

sengketa 

(konsultasi, 

negosiasi, 

mediasi, 

konsiliasi)

2. Prasyarat 

bentuk-

bentuk 

alternatif 

penyelesaian 

sengketa

1. Paparan 

singkat 

fasilitator

2. Role Play

Modul 9: Rencana Tindak Lanjut Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Di 

Tingkat Desa

1. Menyusun rencana 

kegiatan yang akan 

dilakukan pasca 

pelatihan, baik 

secara individu 

maupun dalam 

komunitas.

2. Mengidentifikasikan 

sumber daya di 

Desa/Kelurahan 

untuk pencegahan 

dan penanganan 

intoleransi dan 

ekstremisme  

kekerasan di desa 

damai dengan

1. Peserta mampu menyusun 

rencana kegiatan yang akan 

dilakukan pasca pelatihan, 

baik secara individu 

maupun dalam komunitas.

2. Peserta dapat 

mengidentifikasikan sumber 

daya di Desa/Kelurahan 

untuk perlindungan hak 

perempuan

3. Peserta merumuskan 

mekanisme perlindungan 

berbasis masyarakat 

untuk perlindungan hak 

perempuan

1. RTL Individu

2. RTL Desa

3. RTL 

Bersama

Diskusi 

Kelompok
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TUJUAN
HASIL YANG 

DIHARAPKAN

POKOK 

BAHASAN
METODE

 Pendekatan 

Keamanan Insani 

dan Pemberdayaan 

Perempuan

3. Merumuskan 

mekanisme 

pencegahan dan 

penanganan 

intoleransi dan 

ekstremisme  

kekerasan di desa 

damai dengan 

Pendekatan 

Keamanan Insani 

dan Pemberdayaan 

Perempuan

Modul 10: Evaluasi

1. Memberikan 

umpan balik dan 

penilaian terhadap 

keseluruhan 

jalannya proses 

pelatihan

2. Mengetahui sejauh 

mana efektivitas 

dan manfaat 

pelatihan 

3. Mengetahui tingkat 

pemahaman 

peserta terhadap 

seluruh materi 

yang disampaikan 

selama proses 

pelatihan.

1. Peserta dapat memberikan 

umpan balik dan penilaian 

terhadap keseluruhan 

jalannya proses pelatihan

1. Peserta dan fasilitator 

dapat mengukur tingkat 

pemahaman peserta 

terhadap seluruh materi 

yang disampaikan selama 

proses pelatihan

1. Proses 

pelatihan

2. Materi 

pelatihan

3. Dukungan 

fasilitator, 

narasumber 

dan peserta

4. Fasilitas 

penyeleng-

garaan 

pelatihan

1. Post Test

2. Kuesioner  

Evaluasi

3. Curah 

Pendapat
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1.4 Peserta Pelatihan
Modul pelatihan ini dapat digunakan untuk penggerak desa damai dengan kriteria 

peserta yaitu: (1) Dapat berbahasa Indonesia; (2) Dapat membaca dan menulis dan (3) 

Menjadi anggota Pokja desa damai atau organisasi perempuan akar rumput

1.5 Kriteria Fasilitator dan Narasumber
Fasilitator dalam pelatihan ini adalah fasilitator sekaligus narasumber, yaitu banyak 

bertanya untuk mengkonstruksikan  pengetahuan dan pengalaman peserta dan memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta. Pilihlah fasilitator yang memiliki pengalaman 

dalam mengelola pelatihan untuk orang dewasa, dan memahami isu  HAM, bantuan hukum 

dan gerakan sosial. Jika memungkinkan, gunakanlah dua orang fasilitator yang bekerja 

sebagai satu tim, bekerja bersama selama pelatihan berlangsung. Fasilitator dibantu oleh 

satu tim kerja kepanitiaan yang terdiri dari notulen, dokumentator, penanggung jawab 

peralatan dan penanggung jawab administrasi.

1.6 Alur Pelatihan 

	Modul 2: Peran 
Perempuan dalam 
Pencegahan Intoleransi 
dan Ekstermisme 
Kekerasan

	Modul 3: Tafsir 
Keagamaan tentang 
Kekerasan dan 
Kesalingan antara Laki-
laki dan Perempuan 
dalam Islam

	Modul 4: Kerangka 
Hukum Internasional dan 
Nasional tentang Hak 
Perempuan

	Modul 5: Pencegahan 
dan Perlindungan 
Perempuan Korban 
Kekerasan dalam Sistem 
Hukum Indonesia

	Modul 6: Keterampilan 
Perempuan untuk 
Mengakses Keadilan 
dalam Hukum Keluarga

	Modul 7: Keterampilan 
Perempuan untuk 
Penyelesaian Sengketa 
Melalui Sistem Keadilan 
Informal

	Modul 8: Keterampilan 
Perempuan untuk 
Penyelesaian Sengketa 
Melalui Sistem Keadilan 
Informal

	Modul 9: Rencana 
Tindak Lanjut 
Perlindungan dan 
Pemberdayaan 
Perempuan Tingkat 
Desa

	Modul 10: Evaluasi

Pembukaan
	Modul 1: 

Orientasi 
Pelatihan

Modul ini disusun berdasarkan alur di atas untuk memenuhi pencapaian tujuan 

pelatihan sendiri. 
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1.7 Metode Pelatihan
Pelatihan ini memuat beberapa metode pelatihan yang mensyaratkan fasilitator 

dan panitia mempersiapkannya terlebih dahulu. Seperti ketersediaan narasumber sesuai 

keahliannya dan penunjang metode (lembar kerja, video atau pertanyaan kunci) yang akan 

digunakan dalam pelatihan. Kendati demikian, walau metode pelatihan untuk setiap modul 

telah tertulis di tiap modul, fasilitator dapat mengubah  metode, menyederhanakan atau 

mengembangkannya sesuai dengan dinamika peserta pelatihan.

1.8 Waktu Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan ini dapat dilaksanakan baik dengan model pelatihan tatap muka secara 

langsung ataupun melalui model daring. Pelatihan model daring dapat dipilih sebagai respon 

s atas upaya pencegahan COVID-19, akibat pandemi ataupun karena alasan lainnya seperti 

efektivitas waktu pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal tugas para peserta. 

1. Pelatihan Tatap Muka Langsung 
Pelatihan ini dirancang untuk 3 (tiga) hari mulai pada pukul 09.00-17.00. 

Untuk tempat pelatihan ini disarankan menggunakan ruangan yang memungkinkan 

peserta untuk saling berinteraksi, bermain peran, simulasi maupun diskusi kelompok. 

Seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh proses pelatihan dan menginap. 

Untuk memastikan efektivitas waktu pelatihan, fasilitator disarankan untuk membuat 

kesepakatan bersama mengenai jadwal harian selama pelatihan berlangsung sehingga 

proses pelatihan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

Pelatihan Tatap Muka

a. Kertas Plano

b. Kertas Metaplan. 

c. Komputer dan LCD proyektor. 

d. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

e. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

f.  Gunting, selotip perekat bolak-balik.

2. Pelatihan Melalui Model Daring 
Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran model daring adalah 2 jam per materi, 

dengan catatan peserta telah menyelesaikan pembelajaran melalui membaca materi 

secara mandiri. Fasilitator bertugas untuk memandu jalannya pelatihan secara daring, 

melalui diskusi dengan narasumber, diskusi kelompok dan ataupun tugas lanjutan yang 

dapat dikerjakan oleh peserta diluar sesi diskusi daring. Untuk memastikan efektivitas 

dan kualitas pelatihan, fasilitator disarankan untuk membuat kesepakatan bersama 

mengenai jadwal harian atau mingguan untuk mempelajari seluruh modul pelatihan 

yang ada. Peserta diwajibakan untuk mengikuti seluruh proses pelatihan dan tidak 

dapat digantikan oleh peserta lainnya. 
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Pelatihan Model Daring 

a. Platform pelatihan seperti Zoom, Teams, Webex, Blue Jeans dapat dijadikan 

sebagai media pelatihan. 

b. Memastikan kamera, sound sistem termasuk microphone pada laptop, komputer 

atau handphone berfungsi dengan baik. 

c. Pastikan lingkungan sekeliling tenang, dan tidak ada gangguan suara. 

1.9 Membaca Modul
Fasilitator dalam pelatihan ini, sedapat mungkin mengikuti alur materi yang terdapat di 

dalam modul. Inovasi dan kreativitas  tetap dimungkinkan sepanjang tidak merubah materi 

yang telah disepakati. Untuk memandu mengelola sesi pelatihan ini,  dalam setiap modul 

menjelaskan secara rinci tujuan, metodologi, waktu, bahan-bahan yang dibutuhkan dan 

langkah-langkah untuk memfasilitasi pelatihan, dengan simbol berikut :

Tujuan: Memberikan target/keadaan yang akan dicapai dari setiap sesi. 

Dengan memahami target yang diharapkan, fasilitator dapat mengelola 

setiap sesi pelatihan.

Hasil Yang Diharapkan: Menjadi indikator apakah tujuan sesi telah 

tercapai atau belum yang bisa diuji dengan metode evaluasi per sesi 

seperti pertanyaan kepada peserta, kuesioner  atau umpan balik.

Pokok Bahasan: Bagian ini menginformasikan sub materi atau topik 

bahasan yang akan disampaikan dalam setiap sesi. Pembahasan satu 

materi, dapat terbagi ke dalam beberapa sub materi dan lebih dari satu 

sesi pertemuan, tergantung pada tingkat bahasan dan apakah tujuan 

materi sudah terpenuhi atau tidak.

Metode: Bagian ini  memberikan sejumlah alat (cara atau metodologi) 

yang dapat digunakan  dalam proses kegiatan. Relasi timbal balik antara 

tujuan, isi dan metode, perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas 

penyampaian materi.

Alat: Bagian ini menginformasikan alat-alat yang harus disiapkan untuk 

setiap materi. Fasilitator berkoordinasi dengan panitia agar menyiapkan 

dan mengecek alat-alat.

Waktu: Bagian ini menginformasikan lamanya waktu yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan sebuah materi pembelajaran.

     

Bahan Bacaan: Bagian ini menginformasikan lembar tugas peserta dan 

bahan-bahan bacaan (reading material, suplement, hand out) yang 

harus dibaca dan menjadi pegangan dari fasilitator atau dibagikan 

kepada peserta untuk membantu peserta mengingat pokok-pokok 

penting yang didiskusikan atau untuk memperkaya informasi mengenai
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materi yang dibahas. Bahan bacaan ini sebaiknya telah dibaca dan 

dikuasai oleh fasilitator serta digandakan sesuai kebutuhan.

Proses: Bagian ini menawarkan langkah-langkah kegiatan secara 

berurutan dan  tertib. Hal ini dilakukan supaya proses pendidikan ini 

dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan materi. Namun, 

proses yang ditawarkan dalam modul ini, harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi di lapangan.   

1.10 Jadwal Pelatihan Disarankan
Pelatihan ini dirancang untuk 3 hari dengan rekomendasi penjadwalan sebagai 

berikut:

WAKTU MATERI KETERANGAN

HARI I

11.00 – 13.00 Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.30 Pembukaan Panitia

13.30 – 15.00 Modul 1: Orientasi Belajar 

1.1  Pretest

1.2  Perkenalan

1.3  Harapan dan Kekhawatiran

1.4  Kesepakatan Belajar 

Fasilitator

 

 

15.00 – 15.30 Rehat Panitia

15.30 – 17.00 Modul 2: Peran Perempuan dalam Pencegahan dan 

Penanganan Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan

Fasilitator

17.00 - Penugasan Kelompok  Fasilitator

HARI II

08.00 – 09.00 Refleksi dan Evaluasi Hari 1 Fasilitator

09.00 – 11.00 Modul 3: Tafsir Keagamaan Tentang Kesetaraan dan 

Kesalingan Antara Laki – laki dan Perempuan

Narasumber 

Fasilitator

11.00 – 12.30 Modul 4: Kerangka Hukum Internasional dam 

Nasional Tentang Hak Perempuan.

Narasumber 

Fasilitator

12.30 – 13.30 Ishoma  Panitia

13.30 – 15.00 Modul 5: Pencegahan dan Perlindungan Perempuan 

Korban Kekerasan Dalam Sistem Hukum Indonesia 

Fasilitator

15.00 – 15.30 Istirahat  

15.30 – 17.00 Modul 6: Keterampilan Perempuan untuk Mengakses 

Keadilan Dalam Hukum Keluarga 

Narasumber 

Fasilitator
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HARI III

08.00 – 09.00 Refleksi dan Evaluasi Hari Ke-2 Fasilitator

09.00 – 10.30 Modul 7: Keterampilan Perempuan untuk Mengakses 

Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Narasumber

Fasilitator

10.30 – 12.00 Modul 8: Keterampilan Perempuan untuk Penyelesaian 

Sengketa Melalui Sistem Keadilan Informal 

Fasilitator 

12.00 – 13.30 Ishoma dan Check Out Panitia

13.30 – 14.30 Modul 9: Rencana Tindak Lanjut Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa

Narasumber 

Fasilitator

14.30 – 15.00 Istirahat  

15.00 – 16.00 Modul 10: Evaluasi 

1.1  Evaluasi Pelatihan

1.2  Post Test 

Fasilitator

16.00 – 17.00 Penutupan Panitia 



MODUL PELATIHAN 
BAGIAN 2
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MODUL 1:

ORIENTASI PELATIHAN

Modul ini merupakan modul pembuka dari seluruh rangkaian proses pelatihan. Melalui 

modul ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman sehingga tumbuh rasa 

saling percaya antar peserta, peserta dengan panitia serta peserta dengan fasilitator. Persiapan 

pelatihan umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan peserta terhadap 

pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal selama pelatihan berlangsung. 

Kesepakatan-kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat dalam pelatihan 

menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatif yang akan digunakan 

dalam proses pelatihan. Persiapan pelatihan juga dapat digunakan untuk membingkai materi 

pelatihan selanjutnya. 

Tujuan

1. Seluruh komponen pelatihan saling mengenal satu sama lain 

2. Memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan 

menghindari kekhawatiran.

3. Menyepakati aturan bersama dalam pelatihan

Hasil yang 

DIharapkan

1. Suasana bersahabat bagi seluruh komponen pelatihan 

2. Adanya aturan bersama dalam pelatihan

3. Adanya pembagian tugas pembelajaran

Pokok Bahasan

1. Pretest

2. Perkenalan

3. Harapan dan Kekhawatiran

4. Kesepakatan Pelatihan

5. Jadwal dan Alur Kegiatan 

Metode

1. Tugas Mandiri

2. Curah pendapat

3. Permainan

4. Diskusi Kelompok
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan. 

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

120 menit

Bahan Bacaan

1. Lembar pretest

2. Jadwal pelatihan

Proses

Pretest

a. Fasilitator membuka sesi dan meminta seluruh peserta untuk 

menempatkan diri.

b. Mintalah setiap peserta untuk menjawab lembar pretest selama 10 

menit

c. Ingatkan untuk menuliskan NAMA LENGKAP, JENIS KELAMIN DAN 

NOMOR ABSEN PESERTA

d. Setelah selesai, minta seluruh peserta mengumpulkan lembar pretest.

e. Fasilitator dapat meminta co-fasilitator atau panitia untuk memberikan 

penilaian terhadap hasil

Pokok Bahasan 2: Perkenalan

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi  yang akan 

berlangsung.

b. Untuk menyegarkan suasana, ajaklah peserta untuk bermain. Jika 

pelatihan dilakukan secara online, permainan dapat diubah dengan 

senam otak atau yang lainnya.

c. Mintalah peserta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan 

dan menuliskan bentuk-bentuk atribut identitas yang ada pada dirinya. 

Yaitu:

 PERKENALAN:
Nama Lengkap
Asal Desa/Lembaga
Sebutkan 2 bentuk kekerasan terhadap 
perempuan di lingkungan Sdr/i
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Pokok Bahasan 3: Harapan dan Kekhawatiran

a. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dan minta agar peserta 

menuliskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui 

pembelajaran baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap 

dan kekhawatiran  yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses 

pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-

masing 

b. Kumpulkan dan bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan 

apakah harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut 

proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya. 

c. Jelaskan kepada peserta bahwa harapan dan kekhawatiran akan 

disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran 

sebagai salah satu bahan acuan evaluasi. 

d. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi 

pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan. 

Pokok Bahasan 4: Membangun Kesepakatan Bersama 

a. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal 

pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah 

peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud 

menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka 

sendiri. Sepakati jadwal acara dengan pertanyaan kunci.

P Jam berapa materi dimulai? 

P Jam berapa waktu untuk istirahat?

P Jam berapa materi akan berakhir? 

P  Apa yang boleh dilakukan selama waktu 
belajar? 

P Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu 
belajar? 

b. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di 

ruang pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat 

dan diingatkan setiap saat. 
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c. Bagilah peserta menjadi 4 (empat) yaitu: 

1. Kelompok Review; bertugas menyajikan 
review proses belajar hari sebelumnya 

2. Ke lompok Ice  breaker ;  be r tugas 
memecahkan kebekuan dan menyegarkan 
suasana 

3. Kelompok Evaluasi; bertugas mengevaluasi 
proses pelatihan (fasi l i tator, panit ia, 
peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan 
narasumber) 

4. Kelompok Time Keeper ;  ber tugas 
mengingatkan waktu 

d. Berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk: (1) saling 

mengenal satu sama lain; (2) menyepakati nama kelompok; dan (3) 

membuat yel-yel kelompok dengan diskusi kelompok.
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MODUL 2: 

PERAN PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN DAN 
PENANGANAN INTOLERANSI DAN EKSTREMISME  
KEKERASAN DENGAN PENDEKATAN KEAMANAN 

INSANI

Wahid Foundation dalam penelitian “Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan” 

di lima wilayah yaitu Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep telah menemukan jawaban 

bahwa tahapan radikalisme tidaklah bersifat linear. Terdapat berbagai faktor  yang bersifat 

kompleks yang menjadikan seseorang dapat berubah menjadi radikal yaitu adanya faktor  

pendorong, penarik dan individual. Terdapat faktor-faktor penyebab seseorang menjadi teroris 

ini dapat dialami secara berbeda antara lelaki dan perempuan karena peran gendernya. 

Kondisi spesifik yang kondusif bagi radikalisasi teroris perempuan dapat mencakup 

ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kurangnya 

kesempatan pendidikan dan ekonomi, dan kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk 

menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka dan terlibat dalam proses politik dengan cara yang 

sah dan tanpa kekerasan. Demikian juga pelanggaran hak asasi manusia, termasuk intoleransi, 

diskriminasi dan pelanggaran KBB dapat memperdalam keterasingan, isolasi dan pengucilan 

dan membawa perempuan pada jalan menuju radikalisasi kekerasan. 

Perempuan dalam ekstremisme  kekerasan diidentifikasikan berperan sebagai:  supporter, 

pendidik, pendakwah, pengumpul dana, perekrut, penyedia logistik, pengantin atau pelaku bom 

bunuh diri, kurir antar kota dan antar negara, penghubung rahasia, agen radikal, dan pengikut 

setia. Di Indonesia sendiri, peran perempuan dalam aksi ekstremisme  kekerasan menunjukkan 

dinamika yang mengkhawatirkan. Sebelumnya, keterlibatan perempuan umumnya sebagai 

pendamping suami atau pengikut setia yang memberikan perbantuan dan perlindungan terhadap 

tersangka terorisme. Namun, kemudian berkembang menjadi pelaku bom bunuh diri. 

Disisi  lain perempuan juga diakui berperan sebagai agen perdamaian dalam mempromosikan 

toleransi dan anti kekerasan. Dalam sesi ini peserta akan mengidentifikasikan peran perempuan 

dalam intoleransi dan ekstremisme kekerasan, dampak terhadap perempuan dan faktor -faktor 

khusus yang menyebabkan perempuan terpapar intoleransi dan ekstremisme  kekerasan.

Tujuan

1. Mengidentifikasi peran dan faktor- faktor perempuan dalam radikalisasi 

ekstremisme  kekerasan.

2. Menjelaskan dampak intoleransi, ekstremisme dan kekerasan terhadap 

perempuan

3. Mengidentifikasi bagaimana mencegah dan menangani intoleransi dan 

kekerasan ekstremisme 
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Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta dapat mengidentifikasi peran perempuan dalam intoleransi 

dan ekstremisme  kekerasan baik positif dan negatif

2. Peserta dapat menjelaskan dampak intoleransi, ekstremisme dan 

kekerasan terhadap perempuan

3. Peserta dapat menyebutkan faktor -faktor yang menyebabkan 

perempuan terpapar intoleransi, ekstremisme  kekerasan dan menjadi 

korban kekerasan.

4. Peserta dapat mengidentifikasi bagaimana mencegah dan menangani 

intoleransi dan kekerasan ekstremisme 

Pokok Bahasan

1. Intoleransi dan Ekstremisme  Kekerasan

2. Dampak Intoleransi, dan Ekstremisme  Kekerasan terhadap Perempuan

3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender 

Metode

1. Permainan Jaring Laba-Laba

2. Curah pendapat

Alat

1. Tali rafia ukuran besar 

2. Kertas Metaplan. 

Waktu

180 menit

Bahan Bacaan

1. Lembar kerja: Mengapa Aisyah Tewas?

2. Bahan Bacaan: Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender 

Proses

Permainan Jaring Laba-Laba

1. Fasilitator membuka dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai 

dalam sesi ini.

2. Fasilitator memberikan lembar kerja: Mengapa Aisyah Menjadi 

Pengantin?. Mintalah beberapa peserta untuk membacakannya, 

sementara peserta yang lain menyimak dan mencermati isi cerita. 

3. Fasilitator meminta salah satu peserta agar maju ke tengah ruangan 

sebagai relawan, untuk memainkan peran sebagai Aisyah. Lilitkan ujung 

tali rafia ke badan relawan dan ikat. Mintalah semua peserta berdiri me-

lingkari Aisyah dan mengajukan pertanyaan ‘Mengapa Aisyah Menjadi 

Pengantin?’ Fasilitator terus melemparkan pertanyaan untuk menggali 

jawaban peserta, dengan pertanyaan yang dapat diajukan, misalnya:
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a. Mengapa Aisyah ‘dipaksa’ menikah dengan 
laki-laki yang belum dikenalnya?

b. Mengapa Aisyah berhenti sekolah?
c. Mengapa Aisyah dipoligami?
d. Bagaimana perlakuan orang tua dan sikap 

suami terhadap persoalan yang dialami 
Aisyah?

e. Mengapa Aisyah menjadi buruh migran?
f. Mengapa Aisyah merasa nyaman dengan 

kelompok pengajiannya?
g. Mengapa Aisyah menjadi pengantin bunuh 

diri?

4. Fasilitator meminta setiap peserta yang memberikan jawaban, 

agar membuat satu lilitan ke badan relawan sambil menyebutkan 

jawabannya dengan lantang. Satu lilitan untuk satu peserta dengan 

satu jawaban, terus bergantian. Co-fasilitator mencatat kata kunci yang 

menyebabkan Aisyah tewas.

5. Setelah semua peserta selesai memberikan pendapatnya. Masih dalam 

lingkaran, fasilitator menanyakan perasaan kepada pemeran Aisyah. 

6. Faslitator menanyakan kepada peserta apa yang dapat mereka lakukan 

untuk melepaskan Aisyah dari belitan persoalan, kondisi apa yang 

diharapkan terjadi sehingga Aisyah tidak menjadi korban, dengan 

memandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebaliknya. Bagi 

peserta yang sudah memiliki jawaban dipersilakan membuka lilitan 

tali dari tubuh relawan. 

7. Setelah permainan selesai, fasilitator mempersilakan peserta duduk 

kembali dan mengajak peserta mendiskusikan bentuk-bentuk 

ketidakadilan yang dialami oleh Aisyah dan keterkaitannya dengan 

konstruksi gender yang ada di masyarakat.

8. Kemudian Fasilitator menguatkan pemahaman peserta dengan 

menampilkan tayangan materi lima bentuk ketidakadilan gender dan 

menjelaskan pengertiannya. 
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MODUL 3: 

TAFSIR KEAGAMAAN TENTANG KESETARAAN DAN 
KESALINGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  

Kondisi spesifik yang kondusif bagi radikalisasi teroris perempuan dapat mencakup 

ketidaksetaraan dan diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kurangnya 

kesempatan pendidikan dan ekonomi, dan kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk 

menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka dan terlibat dalam proses politik dengan cara yang 

sah dan tanpa kekerasan. Demikian juga pelanggaran hak asasi manusia, termasuk intoleransi, 

diskriminasi dan pelanggaran KBB dapat memperdalam keterasingan, isolasi dan pengucilan 

dan membawa perempuan pada jalan menuju radikalisasi kekerasan. 

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dibakukan melalui tafsir-tafsir keagamaan, 

sehingga perempuan terus diposisikan subordinat dari laki-laki. Kekerasan dan diskriminasi 

terhadap perempuan terjadi baik di ranah rumah tangga/personal, publik juga negara. Dalam 

sesi ini peserta akan mendapatkan pengetahuan terkait prinsip mubaadalah  dalam relasi suami-

istri  dalam keluarga dan bagaimana agama  Islam memandang kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan prinsip kesetaraan dan kesalingan 

(mubadalah) dalam agama Islam 

2. Memberikan tafsir alternatif terkait dengan kekerasan terhadap 

perempuan dalam perspektif Agama Islam

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta dapat mengidentifikasi isu-isu tafsir keagamaan yang 

berperan dalam melanggengkan subordinasi dan kekerasan terhadap 

perempuan.

2. Peserta mendapatkan pengetahuan prinsip kesetaraan dan kesalingan 

(mubadalah) dalam Agama Islam 

3. Peserta mendapatkan tafsir alternatif terkait dengan kekerasan 

terhadap perempuan dalam perspektif agama Islam

Pokok Bahasan

1. Prinsip kesetaraan dan kesalingan (mubadalah) dalam agama  Islam 

2. Tafsir Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Perspektif agama Islam

Metode

1. Curah Pendapat

2. Ceramah Narasumber
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan. 

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

90 menit

Bahan Bacaan

1. Infografis prinsip mubadalah 

2. Materi Narasumber

Proses

Curah Pendapat

1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam pemberian materi

2. Mintalah peserta untuk berpendapat tentang “Tafsir Keagamaan” 

yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi subordinat dan 

menjadi korban kekerasan.

3. List dan catat pendapat peserta untuk ditanyakan kepada narasumber. 

Ceramah Singkat Narasumber

1. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait dengan Tafsir 

Keagamaan Tentang Kesetaraan dan Kesalingan Antara Laki-Laki dan 

Perempuan.

2. Sampaikan hasil identifikasi peserta terkait tafsir keagamaan yang 

menyebabkan perempuan berada dalam posisi subordinat dan 

menjadi korban kekerasan.

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berdialog dengan 

narasumber.
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MODUL 4: 

KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN 
NASIONAL TENTANG HAK–HAK PEREMPUAN  

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia karena 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu HAM 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Pada tahun 1979, PBB mensahkan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang berisi pengakuan dan 

jaminan terhadap hak-hak perempuan. 

Indonesia mengesahkan CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984. Konferensi Wina (1993) 

menegaskan bahwa hak asasi manusia perempuan merupakan bagian dari hak universal 

yang tidak dapat dipisahkan dan oleh karenanya hak-hak perempuan adalah HAM. Dalam 

sesi ini peserta akan diajak untuk memahami prinsip-prinsip utama hak asasi perempuan, dan 

mengidentifikasikan hak konstitusional  perempuan.

Tujuan

1. Menjelaskan prinsip-prinsip utama hak asasi perempuan

2. Mengidentifikasi dan menyebutkan hak konstitusional  

perempuan 

3. Mengetahui program Pemerintah Daerah untuk pemajuan hak 

asasi perempuan

Hasil yang DIharapkan

1. Peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip utama hak asasi 

perempuan

2. Peserta  dapat menyebutkan hak konstitusional perempuan 

3. Peserta terinformasikan Program Pemerintah Daerah untuk 

pemajuan hak asasi perempuan

Pokok Bahasan

1. Prinsip Non Diskriminasi

2. Prinsip Kesetaraan Substansi

3. Prinsip Kewajiban Negara

4. Hak Konstitusional Perempuan

Metode

1. Permainan

2. Curah Pendapat

3. Ceramah singkat
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Alat

1. Kertas Plano
2. Kertas Metaplan. 
3. Komputer dan LCD proyektor. 
4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart
5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 
6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

160 menit

Bahan Bacaan

1. UUD 1945
2. Bahan Bacaan: Ringkasan CEDAW

Proses

Permainan  

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan kepada peserta 

tujuan materi hak asasi perempuan.

2. Tanyakan kepada 2-3 peserta apa yang mereka pahami tentang 

hak asasi perempuan dan kenapa Hak Asasi Perempuan harus 

diatur secara khusus

3. Tulis jawaban peserta di kertas plano dan bahas secara ringkas

4. Sampaikan ke peserta untuk lebih memahami apa itu 

diskriminasi dan kaitannya dengan Hak Asasi Perempuan kita 

akan melakukan sebuah permainan maju-mundur atau bermain 

”mencapai garis”

5. Aturan mainnya adalah :
a. Siapkan 2 jenis permen dengan warna berbeda. Permen 

dapat digantikan dengan kertas dengan dua warna 
berbeda. Minta setiap peserta mengambilnya satu persatu.

b. Peserta yang mengambil permen  kuning akan berperan 
menjadi laki-laki dan peserta mengambil permen warna 
lainnya adalah perempuan

c. fasilitator akan memberikan pernyataan dan peserta 
mengikuti instruksi

d. untuk tahap pertama peserta berperan sebagai laki-laki 
berdiri di barisan depan dan peserta perempuan berdiri 
2 langkah di belakang peserta laki-laki

e. Bacakan pernyataan-pernyataan, minta peserta untuk 

mengikuti perintah dalam pernyataan-pernyataan.
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a. Peserta yang memiliki akta kelahiran 

maju satu langkah, yang tidak memiliki 

akta kelahiran mundur satu langkah;

b. Peserta yang pendidikannya S1 maju 

2 langkah, yang SMA maju 1 langkah, 

yang SMP atau SD mundur 2 langkah

c. Peserta yang beragama Islam maju 2 

langkah, yang katolik maju 1 langkah, 

yang protestan diam di tempat, selain 

itu mundur 2 langkah

d. Peserta yang sudah menikah maju 2 

langkah, yang belum menikah diam 

ditempat, yang janda mundur 2 langkah

e. Peserta yang memiliki pekerjaan tetap 

maju 2 langkah, yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap mundur 2 langkah

f. Peserta yang memiliki rumah maju 2 

langkah, yang memiliki motor maju 

1 langkah, yang rumahnya masih 

menyewa dan tidak memiliki motor 

mundur 2 langkah

g. Peser ta yang pernah mengalami 

kekerasan mundur 2 langkah, yang 

tidak pernah maju 2 langkah

1. Setelah permainan selesai lihat peserta mana saja yang 

posisinya paling depan, dan yang tidak berubah serta yang 

paling belakang

2. Tanyakan pendapat dan perasaan peserta yang berada paling 

belakang atau tertinggal, peserta yang mencapai garis atau 

peserta yang tetap pada posisi awalnya.

3. Jelaskan dari permainan tersebut arti diskriminasi dan 

dampaknya bagi yang mengalami diskriminasi dan beri 

penjelasan ringkas atau penegasan tentang prinsip Hak Asasi 

Perempuan.
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Hak Konstitusional Perempuan

1. Bagikan UUD 1945 kepada para peserta.

2. Bagi peser ta ke dalam kelompok, dan minta untuk 

mendiskusikan hak konstitusional perempuan. Setiap kelompok 

mengidentifikasikan hak konstitusional perempuan dalam UUD 

1945. 

3. Setelah selesai, mintalah satu kelompok mempresentasikan 

dan kelompok lain menambahkan.

4. Jelaskan hak konstitusional perempuan.

Program Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Hak Asasi 

Perempuan

1. Undang narasumber untuk menyampaikan program-program 

di tingkat Propinsi terkait hak asasi perempuan

2. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya
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MODUL 5: 

PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM HUKUM 

INDONESIA

Kekerasan terhadap Perempuan adalah “setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, 

secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan 

kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik” . KtP juga dapat terjadi dalam 

beragam konteks seperti dalam situasi konflik, pengungsian, budaya maupun kemiskinan. 

Intoleransi dan ekstremisme  kekerasan dapat menyasar perempuan, atau terjadi KtP 

dalam  penanganan konflik sosial  terjadi KtP. Dalam sesi ini peserta akan diberikan pengertian 

dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan peraturan perundang-undangan yang 

melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.

Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang kekerasan terhadap 

perempuan dan bentuk-bentuknya 

2. Mensosialisasikan ruang lingkup pembagian hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap 

perempuan dari kekerasan

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta dapat menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dan 

bentuk-bentuknya 

2. Peserta memahami ruang lingkup pembagian hukum

3. Peserta dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang 

melindungi perempuan dari kekerasan

Pokok Bahasan

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

2. Ruang lingkup pembagian hukum 

3. Peraturan peraturan perundang-undangan yang melindungi 

perempuan dari kekerasan

Metode

1. Kerja kelompok

2. Curah pendapat
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Alat

1. Kertas Asturo

2. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

3. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

4. Koran/majalah

Waktu

180 menit

Bahan Bacaan

1. Bahan Bacaan: Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

2. Bahan Bacaan: Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Asasi 

Perempuan

Proses

Kerja kelompok 

1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam pemberian materi

2. Bagi peserta dalam kelompok, bagikan masing-masing kelompok 

koran/majalah. Minta peserta membuat majalah dinding dengan 

menggunakan pemberitaan kekerasan terhadap perempuan yang 

dimuat di koran tersebut, dengan pertanyaan kunci.

1. Car i lah bentuk kekerasan terhadap 
perempuan yang ada di koran, kemudian 
tempelkan.

2. Diskusikan. Mengapa terjadi kekerasan 
terhadap perempuan?

3. Bagaimana penyelesaiannya?

3. Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi.  

Setelah semua kelompok presentasi, diskusikan beragam bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan dan mengapa hal 

tersebut terjadi.

Ceramah Singkat

1. Buka kembali catatan di sesi perkenalan dan mading  dimana setiap 

peserta sudah mengidentifikasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang diketahui/dialaminya.

2. Sampaikan bahwa dari curah pendapat pada garis besarnya hukum 

dibagi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata.
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Hukum Pidana adalah peraturan peraturan yang 

mengatur keharusan dan larangan untuk warga 

negara yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi 

pidana, oleh negara dengan tujuan menjaga 

ketertiban umum/kepentingan (publik)

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 

hubungan antar orang baik individu dengan 

individu, individu dengan kelompok/kelompok 

masyarakat termasuk juga individu/kelompok 

dengan badan hukum terkait dengan hak dan 

kewajiban para pihak atau terkait kebendaan

3. Dari definisi diatas, ajak peserta untuk mendiskusikan perbedaan 

Hukum Perdata dan Hukum Pidana, menjadi sebagai berikut :

PIDANA PERDATA

Ranah Publik Privat

Dampak 
Pelanggaran

Keamanan, 
ketenteraman, 
kesejahteraan dan 
ketertiban umum di 
masyarakat.

Berdampak langsung 
bagi para pihak yang 
terlibat, dan tidak 
berakibat secara 
langsung pada 
kepentingan umum.

Penegakan 
Hukum

Polisi, Jaksa, Advokat 
Hakim, dan Lembaga 
Permasyarakatan  

Para Pihak yang 
berkonflik/berperkara

Penyelesaian 
kasus

Pengadilan Negeri Penyelesaian Non formal 
(perdamaian) Pengadilan 
Agama (Islam)
Pengadilan Negeri (Non 
Islam)

Sumber 
Hukum 
Utama

KUHP, hukum pidana 
khusus seperti; 
UU PKDRT, UU 
PPTPTO, UU ITE, UU 
Perlindungan Anak, 
UU SPA

KUHPer, UU Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam, 
Perjanjian/Kontrak, Adat 
dan kebiasaan setempat

5. Berikan list peraturan perundang-undangan yang melindungi 

perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Ajak peserta 

mengkategorikan pada  wilayah mana peraturan mana undang-

undang tersebut berada.
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MODUL 6: 

KETERAMPILAN  PEREMPUAN UNTUK MENGAKSES 
KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin  antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan). Tujuan ini menjadi hal 

yang mendasar bagi setiap agama dan keyakinan dalam membentuk keluarga para penganutnya.

Upaya menjamin dan melindungi hak dan kewajiban para pihak (suami, isteri dan anak) diatur 

melalui hukum perkawinan, yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) bagi yang beragama selain Islam, serta ketentuan hukum adat yang berlaku di setiap 

wilayah.

Namun, dalam perkawinan kerap terjadi konflik di mana  posisi perempuan tidak diuntungkan 

karena keterbatasan pengetahuan dalam memahami hukum keluarga, juga karena struktur 

sosial  yang lebih mengutamakan laki-laki. Dalam materi ini, peserta akan diberikan dasar hukum 

perkawinan, syarat sah perkawinan, hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian.

Tujuan

1. Meningkatkan Pengetahuan Peserta tentang Hukum Keluarga Islam

2. Memberikan Keterampilan  Dasar Untuk Mengakses Hukum Acara 

Di Pengadilan Agama. 

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta dapat menjelaskan dasar-dasar hukum perkawinan menurut 

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2. Peserta dapat menyebutkan syarat sah perkawinan 

3. Peserta dapat menyebutkan hak-hak perempuan dalam perkawinan 

dan perceraian

Pokok Bahasan

1. Syarat sah perkawinan 

2. Syarat sah perceraian 

3. Hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian

4. Prosedur Hukum di Pengadilan Agama

Metode

1. Paparan singkat 

2. Studi kasus

3. Menonton video singkat
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan . 

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart 

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

120 menit

Bahan Bacaan

1. Lembar studikasus 1-3

2. Bahan Bacaan: Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam

3. https://www.youtube.com/watch?v=i6h1ZBAkr2A

Proses

Paparan singkat fasilitator/narasumber

1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam pemberian materi

2. Berikan paparan singkat tentang: (a) Syarat sah perkawinan; (b) Syarat 

sah perceraian; dan (c) Hak-hak perempuan dalam perkawinan dan 

perceraian

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

 

Studi kasus

1. Bagi peserta dalam kelompok, bagikan masing-masing kelompok satu 

kasus yang telah dipersiapkan. Yaitu, kasus pencatatan perkawinan, 

perceraian dan harta gono gini.

2. Mintalah setiap kelompok berdiskusi selama 15 menit dan 

mempresentasikan hasil diskusinya 

Apa yang Bapak/Ibu sarankan terhadap kasus 

yang terjadi?

4. Catat saran yang ditawarkan oleh peserta, mintalah peserta lain untuk 

memberikan umpan balik.

5. Tayangkan video beracara di Pengadilan Agama. 
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MODUL 7: 

KETERAMPILAN  PEREMPUAN UNTUK MENGAKSES 
KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

Ketika perempuan berhadapan dengan sistem  peradilan pidana, terdapat relasi yang 

tidak seimbang antara warga negara perempuan dan negara. Dalam relasi yang tidak seimbang 

tersebut, perempuan harus mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum dan 

bagaimana mengakses bantuan hukum dan pendampingan, khususnya bagi saksi dan korban 

kekerasan terhadap perempuan.

Dalam sesi ini, peserta akan diberikan pengetahuan mengenai hak-hak saksi/korban dan 

proses dalam sistem  peradilan pidana. Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mengetahui 

proses peradilan pidana, dapat menguraikan hak-hak perempuan sebagai saksi dan korban dan 

bagaimana mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan.

Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan  peserta tentang proses peradilan pidana 

dan hak-hak saksi dan korban

2. Memberikan keterampilan  dasar hak mendapatkan bantuan hukum 

dan pendampingan

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta mengetahui proses peradilan pidana

2. Peserta dapat menguraikan hak-hak perempuan sebagai saksi dan 

korban.

3. Peserta mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan 

pendampingan

Pokok Bahasan

1. Sistem peradilan pidana

2. Hak saksi/korban

3. Hak bantuan hukum dan pendampingan

Metode

1. Curah pendapat 

2. Paparan singkat narasumber
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan.  

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart 

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

120 menit

Bahan Bacaan

1. Bahan Bacaan: Hak Saksi dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

2. Materi dari narasumber

Proses

Curah pendapat

1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam pemberian materi

2. Tayangkan skema proses hukum acara pidana. Mintalah peserta untuk 

berbagi pengalaman dalam berhadapan dengan sistem  peradilan 

pidana

3. Berikan penjelasan singkat proses hukum acara.

 

KEPOLISIANN

N 

 

Membuat Laporan 
Perkara 

Korban atau 
Kuasanya 

melaporkan 
kejadian 
perkara Surat Pengantar 

Pembuatan Visum 

BAP Korban / 
Pelapor, Saksi-Saksi, 

Tersangka 

KEJAKSAAN 

Pemberkasan / 
Penyusunan Surat 

Dakwaan 

PENGADILANN 

Proses 
Persidangan 

Dalam Proses Persidangan 

SIDANG I 

JPU 
membacaka

n surat 
dakwaan 

SIDANG II 

Eksepsi dari 
Terdakwa atau 
Kuasa Hukum 

SIDANG III 

Pemeriksaan 
• Korban 
• Saksi-

saksi 
• Ahli 

SIDANG IV 

Pemeriksaan 
terdakwa 

SIDANG V 

JPU 
membacakan 

tuntutan 

SIDANG VI 

Terdakwa atau 
Kuasa 

Hukumnya 
mengajukan 

pledoi / 
pembelaan 

SIDANG VII 

Pembacaan 
Putusan oleh 
Majelis Hakim 

Skema Proses Hukum Acara Pidana 

 

4. Undang narasumber untuk memberikan materi tentang Hak Korban 

Kekerasan terhadap Perempuan

5. Berikan ruang untuk berdiskusi dengan narasumber

6. Tutup sesi dengan menyimpulkan hak-hak perempuan dalam sistem  

peradilan pidana.
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MODUL 8: 

KETERAMPILAN  PEREMPUAN UNTUK PENYELESAIAN 
SENGKETA MELALUI SISTEM KEADILAN INFORMAL

Salah satu elemen akses keadilan adalah lembaga-lembaga penyelesaian–baik formal 

maupun informal, harus segera dapat diakses, termasuk akses terhadap mekanisme penyelesaian 

sengketa alternatif. Sebagian besar masyarakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan 

arbritasi melalui sistem informal yang ada di tingkat desa (Kepala Desa, tokoh agama, lembaga 

adat). Kendati secara fisik lebih mudah diakses dan cenderung disukai, mekanisme informal 

seringkali mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar yang ada di masyarakat –yang berakibat 

pada dikompromikannya kepentingan kelompok miskin, perempuan atau etnis minoritas. 

Dalam sesi ini peserta akan diajak untuk memahami penyelesaian sengketa melalui sistem  

informal di tingkat desa dan bagaimana kepentingan perempuan dapat diakomodir dalam capaian 

hasil penyelesaian sengketa.

Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang bentuk-bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi)

2. Memberikan ketrampilan dasar bentuk-bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa 

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta mengetahui bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa 

(konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi)

2. Peserta mengetahui syarat-syarat pelaksanaan bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa.

3. Peserta mensimulasikan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa 

Pokok Bahasan

1. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi)

2. Prasyarat bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa

Metode

1. Role Play

2. Curah Pendapat
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan. 

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

120  menit

Bahan Bacaan

Lembar kasus penyelesaian sengketa alternatif 

Proses

Paparan singkat

1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai 

dalam pemberian materi

2. Berikan paparan singkat tentang alternatif penyelesaian sengketa, 

keuntungan dan kelemahannya

3. Minta peserta untuk berbagi pengalaman terhadap proses 

penyelesaian sengketa di desanya. Dalam kasus apa, dengan siapa 

dan bagaimana prosesnya.

Role Play

1. Bagi peserta dalam 3 kelompok untuk memainkan peran proses 

negosiasi, mediasi dan konsiliasi berdasarkan lembar kasus yang 

disediakan sebelumnya

2. Setelah setiap kelompok melakukan role play, ajak peserta untuk 

melakukan refleksi dan memberikan masukan terhadap yang lain

3. Catat dan rangkum keseluruhan pendapat dan masukan peserta
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MODUL 9: 

RENCANA TINDAK LANJUT PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI TINGKAT DESA

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pasca pelatihan. 

Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Dalam pelatihan 

ini, peserta atau kelompok peserta, berdasarkan materi-materi yang telah didapatkan,  wajib 

menyusun RTL Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa. Selanjutnya, 

program Rencana Tindak Lanjut akan dikerjakan secara terus menerus oleh peserta secara 

mandiri di lembaga, unit kerja desa atau komunitasnya.

Tujuan

1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pasca pelatihan, 

baik secara individu maupun dalam komunitas.

2. Mengidentifikasi sumber daya di Desa/Kelurahan untuk pencegahan 

dan penanganan intoleransi dan ekstremisme kekerasan di desa 

damai dengan Pendekatan Keamanan Insani dan Pemberdayaan 

Perempuan

3. Merumuskan mekanisme pencegahan dan penanganan intoleransi 

dan ekstremisme kekerasan di desa damai dengan Pendekatan 

Keamanan Insani dan Pemberdayaan Perempuan

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta mampu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan 

pasca pelatihan, baik secara individu maupun dalam komunitas.

2. Peserta dapat mengidentifikasi  sumber daya di Desa/Kelurahan untuk 

perlindungan hak perempuan

3. Peserta merumuskan mekanisme perlindungan berbasis masyarakat 

untuk perlindungan hak perempuan

Pokok Bahasan

1. RTL individu

2. RTL Desa

3. RTL seluruh peserta

Metode

1. Diskusi Kelompok

2. Curah Pendapat
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Alat

1. Kertas Plano

2. Kertas Metaplan. 

3. Komputer dan LCD proyektor. 

4. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

5. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

6. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

60  menit

Proses

1.  Berikan pengantar singkat dan tujuan sesi dengan mengulas proses 

pelatihan. 

2.  Mintalah setiap peserta untuk menuliskan rencananya secara 

individual

3.  Dari rencana individual tersebut, bawalah ke diskusi kelompok 

berdasarkan desa dan mintalah mereka mendiskusikan RTL yang 

akan dilakukan dengan pertanyaan:

1. Apa yang akan dilakukan pasca pelatihan 
untuk membangun Perl indungan dan 
Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Desa? 

2. Dukungan apa yang diharapkan dari komunitas 
lain/pihak lain?

4.  Presentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain

5.  Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru 

berlangsung.
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MODUL 10: 

EVALUASI

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat 

keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. 

Dalam evaluasi ini, peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan 

pelatihan. 

Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan  jalannya proses belajar, alokasi waktu, 

bahan ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis  

penyelenggaraan pelatihan. Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat 

evaluasi untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan 

kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. 

Tujuan

1. Melakukan umpan balik dan penilaian terhadap keseluruhan jalannya 

proses pelatihan

2. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan 

3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi 

yang disampaikan selama proses pelatihan.

Hasil yang 

DIharapkan

1. Peserta dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap 

keseluruhan jalannya proses pelatihan

2. Peserta dan fasilitator dapat mengukur tingkat pemahaman peserta 

terhadap seluruh materi yang disampaikan selama proses pelatihan

Pokok Bahasan

1. Proses pelatihan

2. Materi pelatihan

3. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta

4. Fasilitas penyelenggaraan pelatihan

Metode

1. Mengisi kuesioner 

2. Curah Pendapat
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Alat

1. Kuesioner 

2. Kertas Plano

3. Kertas Metaplan. 

4. Komputer dan LCD proyektor. 

5. Papan tulis atau papan besar atau flipchart

6. Spidol besar dan kecil berbagai warna 

7. Gunting, selotip perekat bolak-balik.

Waktu

30 menit

Bahan Bacaan

Lembar Kerja: Kuesioner Evaluasi Pelatihan

Proses

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi evaluasi 

2. Bagikan lembar evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya 

3. Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi 4. 

Kumpulkan lalu lakukan tinjauan singkat 

4. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuesioner , minta perwakilan 

peserta (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan 

5. Tampilkan kembali lembar harapan dan kekhawatiran peserta. 

Lakukan curah pendapat untuk mengetahui: 

1. Apakah harapan peserta telah terpenuhi? 
2. Apakah telah terdapat perubahan dari segi 

pengetahuan, perilaku dan keterampilan? 

6. Tutup sesi evaluasi. Sebelum mengakhiri, beri apresiasi untuk semua 

yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan (apresiasi dapat 

berbentuk pemilihan peserta terajin, terfavorit, dll atau sekedar tepuk 

tangan) 



BAHAN BACAAN 
BAGIAN 3
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BAHAN BACAAN 1:

BENTUK-BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

Apakah Seks dan Gender itu?
Secara biologis, perbedaan perempuan dan laki-laki terletak pada fungsi reproduksi yang 

secara kodrat tidak dapat dipertukarkan dari perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya.  

Perbedaan ini merupakan ketentuan yang bersifat alami, tak berubah dari masa ke masa, 

berlaku untuk semua manusia di segala zaman, tak pandang kaya dan miskin, kulit putih atau 

berwarna, beragama ataupun tidak, manusia perkotaan atau suku asli di pedalaman, artinya 

kodrat (perbedaan) ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Hal ini berbeda dengan pembentukan sifat maskulin dan feminin seseorang yang dapat 

diperdebatkan. Yaitu: Pertama, pembentukan sifat maskulin dan feminin adalah karena adanya 

sosialisasi (nurture) dan kulturisasi. Konsep nurture  menganggap perbedaan gender (laki-laki dan 

perempuan)  disebabkan karena faktor budaya masyarakat. Kedua, konsep nurture  yang percaya 

bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan pengaruh perbedaan 

biologis (seks) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dan perempuan adalah alami, begitu 

juga dengan maskulin dan feminin. Di dalam masyarakat dapat dilihat ada perbedaan seks dan 

gender seperti tabel dibawah ini.

Perbedaan antara Seks dan Gender

SEKS

Tidak dapat dipertukarkan (kodrat)

GENDER

Dapat dipertukarkan dan merupakan 

bentukan/konstruksi manusia (bukan kodrat)

Nature Nurture

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Penis

Sperma

Jakun

Vagina

Sel Telur

Rahim

Payudara

Kuat

Rasional

Tampan

Kasar

Maskulin

Publik

Lemah

Emosional

Cantik

Lembut

Feminin

Domestik

Proses alamiah

Pemberian Tuhan (Given)

Proses belajar

Permanen & universal Dapat berubah & tidak universal
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Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat 

panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender ditimbulkan oleh banyak hal, diantaranya: dibentuk, 

disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, 

adat istiadat, keluarga, masyarakat maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender 

tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak 

dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dipahami sebagai kodrat 

laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan gender (gender inequalities). Faktanya, perbedaan gender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, dan terutama terhadap  perempuan. Ketidakadilan 

gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban 

dari sistem tersebut.

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan 

berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, antara lain: 

1. Pemiskinan/Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali 

terjadi dalam masyarakat dan Negara yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang 

disebabkan oleh berbagai kejadian, seperti: penggusuran, bencana alam atau proses 

eksploitasi. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi 

dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap 

perempuan sudah terjadi sejak dalam rumah tangga, dalam bentuk diskriminasi atas anggota 
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keluarga laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun 

tafsir keagamaan. Sebagian tafsir keagamaan memberi tempat yang berbeda atas peran 

perempuan sebagai pemimpin keagamaan atau pemimpin keluarga dan masyarakat.

2. Subordinasi/Penomorduaan

Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari 

tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan 

tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah 

pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia 

bisa mengambil keputusan sendiri tanpa seijin istri. Sedangkan, bagi istri yang hendak 

tugas belajar ke luar negeri harus seijin suami, bahkan untuk bepergian di wilayah-wilayah 

tertentu (Arab Saudi) harus ada mahrom. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari 

kesadaran gender yang tidak adil.

3. Stereotip/Label Negatif

Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu. Stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan (khususnya 

bagi perempuan). Anggapan masyarakat bahwa perempuan lemah dan harus dilindungi dari 

segala ancaman kekerasan, mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk membatasi 

ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya. Misalnya, mengatur cara 

berpakaian dan membatasi jenis pekerjaan maupun membatasi keberadaan di ruang-

ruang publik hanya pada waktu-waktu tertentu yang “dianggap aman”.  Tugas utama kaum 

perempuan adalah melayani suami. Stereotip ini berakibat pendidikan bagi kaum perempuan 

dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan 

masyarakat yang dikembangkan karena stereotip tersebut.

4. Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan, kekerasan yang disebabkan oleh 

adanya sebuah pemikiran atau cara pandang yang bias disebut dengan Kekerasan Berbasis 

Gender (gender-related violence). Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh 

ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. 

5. Beban Kerja Berlebih

Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak 

cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik rumah 

tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum 

perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian  

rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, 

mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Ketika perempuan bekerja di ranah 

publik, maka perempuan tetap bertanggungjawab atas pekerjaan domestic tersebut. Beban 

domestik maupun publik, tanpa pembagian peran yang seimbang dengan anggota rumah 

tangga itulah yang disebut dengan beban ganda.
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BAHAN BACAAN 2:

BENTUK-BENTUK KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN

A. Pengertian, Bentuk dan Dampak Kekerasan terhadap Perempuan:

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Kekerasan Berbasis Gender/Gender Based Violence (KBG), yaitu kekerasan 

yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak 

setara, antara laki-laki dan perempuan.

KBG merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. UU No. 7 

tahun 1984 tentang Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 

mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai: “… segala bentuk 

pembedaan, eksklusi, dan pembatasan berbasis jenis kelamin yang berdampak 

atau bertujuan untuk mencederai atau menghilangkan rekognisi, kesenangan atau 

pergerakan perempuan, terlepas dari status perkawinannya, berbasis kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan, atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental 

dalam ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan ranah-ranah lainnya.” Dengan 

demikian, kekerasan terhadap perempuan karena ia perempuan akan berdampak 

pada pemenuhan hak asasi perempuan lainnya.

2. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Dari berbagai Rekomendasi Umum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 

Perempuan, PBB mengidentifikasikan bahwa KBG terhadap perempuan terjadi dalam 

bentuk, antara lain, sebagai berikut:

a. Pelukaan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP);

b. perkawinan anak;

c. ancaman atau kekerasan atas nama kehormatan;

d. perdagangan perempuan;

e. serangan air keras;

f. perkosaan dan bentuk lain serangan seksual;

g. kekerasan dalam rumah tangga;

h. penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan 

martabat;

i. pemaksaan sterilisasi;

j. pemaksaan aborsi;

k. penolakan atau penundaan aborsi yang aman dan perawatan pasca aborsi;

l. pelecehan seksual;
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m. penganiayaan perempuan dan anak perempuan yang mencari informasi, alat 

dan layanan kesehatan seksual dan/atau reproduksi;

n. persekusi politik atau agama karena pandangan feminis atau lainnya atau karena 

tidak mematuhi norma-norma dan adat-istiadat sosial yang ditentukan gender 

atau karena mengklaim hak-hak mereka; 

o. poligami;

p. pemaksaaan perkawinan dan praktik berbahaya lainnya; 

q. prosedur medis terhadap perempuan penyandang disabilitas tanpa persetujuan 

mereka; 

r. praktik-praktik yang berfokus pada keperawanan; 

s. pembelaan atau faktor-faktor yang meringankan berdasarkan budaya, tafsir 

agama atau hak istimewa laki-laki, seperti untuk 'mempertahankan kehormatan', 

permintaan maaf tradisional, pengampunan dari keluarga korban, atau 

mengawinkan korban kekerasan seksual dengan pelaku.

t. Prosedur hukum yang menghasilkan hukuman berat, termasuk rajam, hukuman 

cambuk, dan hukuman yang sering diperuntukkan bagi perempuan, serta 

praktik peradilan yang mengabaikan sejarah KtP yang merugikan para terdakwa 

perempuan.

Walau sudah ada kemajuan dalam pelarangan KtP, baik yang telah dilakukan oleh 

negara, organisasi antar pemerintah atau aktor non-negara, termasuk orang-orang 

pribadi dan kelompok, KtP tetap terjadi dan berkembang di semua negara di dunia, 

dengan tingkat impunitas yang tinggi. KtP terhadap perempuan bermanifestasi dalam 

rangkaian berbagai bentuk, saling terkait dan berulang, dari pribadi ke publik, termasuk 

yang dimediasi teknologi informasi yang disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender 

Online (KBGO).

3. Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 

menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari 

hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang 

menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan 

pencegahan akan kemajuan perempuan. Hal ini dilanggengkan dan dibakukan oleh 

individu, keluarga dan masyarakat, hingga kekerasan terhadap perempuan dianggap 

sebagai kewajaran. Dengan demikian akar penyebab terjadinya kekerasan terhadap 

perempuan, karena perempuan berada dalam posisi subordinasi (dinomor dua-

kan) sehingga tidak memiliki relasi yang setara dengan lelaki, termasuk tidak dapat 

mengontrol tubuh, organ seksual dan reproduksinya.

Dilihat dari sisi individu, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan 

dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan 

digunakan media mengeskpresikan perasaan seseorang seperti marah, frustasi 

atau sedih. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kontruksi sosial yang menbentuk 

lelaki untuk kuat, menjadi pengontrol perempuan, dan tidak boleh mengekspresikan 
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emosinya. Kekerasan juga dijadikan alat untuk mengontrol atau menundukkan 

perempuan sesuai nilai-nilai sosial yang dibangun.

Sedangkan secara sosial budaya, kekerasan terhadap perempuan disebabkan:

a. Sikap mengizinkan/memaklumi masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan

b. Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap 

kebebasan perempuan 

c. Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat 

d. Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan 

e. Lingkungan kumuh dan padat penduduk 

f. Keterpaparan pada kekerasan.

3. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

 Fisik Mental Seksual Ekonomi

- Kematian
- Menjadi 

disabilitas 
- Cedera fisik          

(luka, patah 
tulang dll)

- keguguran 
kandungan

- Post Trauma 
Sindrom

- Depresi
- Bunuh diri
- ODGJ
- Penyalahgunan 

alkohol dan 
obat-obatan 
terlarang

- Kehilangan rasa 
percaya diri

- Menarik diri 
dari kehidupan 
sosial

- Infeksi Menular 
Seksual (IMS) 

- HIV/AIDS
- Sindrom 

Trauma 
Perkosaan, 

- hasrat seksual 
rendah

- Nyeri selama 
berhubungan 
seksual, 

- Otot otot 
vagina yang 
mengejang.

- Kehilangan 
pendapatan

- Ketergantungan 
ekonomi

- Kehilangan 
pekerjaan 

- Biaya perawatan 
kesehatan

Sedangkan kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan 

memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak. Hal ini dapat 

dikenali dari ciri-ciri sebagai berikut:

Fisik Seksual: Emosional Penelantaran

• Adanya luka 
lebam, bekas 
gigitan atau 
patah tulang 
yang tidak 
terjelaskan 

• Sering tidak 
masuk sekolah 

• Sering mimpi 
buruk 

• Perubahan 
nafsu makan 
anak 

• Memperlihatkan 
perilaku seksual 
yang aneh/tidak 
pantas 

• Memperlihatkan 
perilaku yang 
ekstrem 

• Perkembangan 
fisik dan 
emosional anak 
lambat 

• Tidak masuk 
sekolah tanpa 
keterangan 

• Terlibat dalam 
kegiatan 
illegal untuk 
memperoleh 
kebutuhan 
dasar 
hidupnya
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Fisik Seksual: Emosional Penelantaran

• Cedera tetapi 

sering ditutup-

tutupi 

• Tampak 

ketakutan 

ketika ada 

kehadiran 

orang tertentu

• Lari dari rumah

• Memperlihatkan 

kurang rasa 

percaya pada 

seseorang 

• Perubahan yang 

tiba-tiba pada 

kepribadian 

anak

• sering 

mengeluh sakit 

kepala atau 

perut sakit 

karena alasan 

yang tidak jelas 

• Terlihat 

frustasi ketika 

mengerjakan 

tugas 

• Mencoba bunuh 

diri

• Terlihat kotor 

• Kekurangan 

pakaian yang 

pantas

• tampak tidak 

berenergi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya oleh pasangan terhadap 

perempuan, juga berdampak terhadap anak. Dampak KDRT terhadap anak yaitu:

a. Perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah, dan 

suka ketakutan. 

b. Dampak sosial bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi 

dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan pada seseorang. 

c. Dampak psikologis, anak bisa stress, tidur tidak teratur dan trauma.
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BAHAN BACAAN 3:

HAK PEREMPUAN ISLAM DALAM PERKAWINAN 
DAN PERCERAIAN

Anasa Wijaya dan Siti Aminah Tardi1

“Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah”. Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945

Perkawinan merupakan wujud menyatunya dua sejoli ke dalam satu tujuan yang sama. Dan 

tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Hal ini 

ditegaskan dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa  Perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 

ini pun menjadi hal yang mendasar bagi setiap agama dan keyakinan.

Dalam kerangka kehidupan bernegara perkawinan mendapatkan pengakuan dalam Pasal 

28 B Ayat (1) Perubahan UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. Upaya menjamin dan melindungi hak dan kewajiban 

para pihak (suami,isteri dan anak) diatur melalui hukum perkawinan, yaitu Undang-undang 

Republik No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Selain UUP, terdapat aturan lain yang 

berlaku secara khusus yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam, Hukum 

Keluarga dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bagi yang beragama selain 

Islam, dan ketentuan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah.

A. Sejarah Hukum Keluarga Islam dan Kewenangan Pengadilan Agama 
1. Sejarah Hukum keluarga Islam di Indonesia

Hukum adalah suatu sistem peraturan baik yang dibuat secara tertulis maupun 

tidak tertulis, yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang 

bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, serta menjaga ketertiban dan 

keadilan. Keberadaan dari hukum sendiri bertujuan untuk melindungi setiap individu 

untuk mendapatkan keadilan dan pembelaan di hadapan hukum serta terhindar dari 

dari penyalahgunaan kekuasaan.

Tuntutan hadirnya hukum perkawinan Islam yang memberikan kepastian dan 

melindungi perempuan telah diperjuangkan sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda. 

Melalui perdebatan panjang dan tuntutan dari berbagai pihak, akhirnya disahkan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan sebagai kodifikasi Hukum 

1 Dimuat di Siti Aminah (Ed), Bahan Bacaan Untuk Paralegal ’’Aku Tahu, Sadar Dan Berdaya” The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 
Jakarta 2019
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Keluarga di Indonesia.  UUP mengamanatkan bahwa pernyelesaian permasalahan 

perkawinan untuk yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama 

(PA), sedangkan untuk yang beragama selain Islam diselesaikan melalui Pengadilan 

Negeri (PN).

2. Jaminan Hukum Perkawinan Islam

Berikut jaminan hukum perkawinan untuk warga negara yang menganut agama 

Islam:

a. UUD 1945

b. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

c. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

d. UU No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama 

e. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

3. Kompilasi Hukum Islam 

KHI adalah pengembangan hukum perkawinan yang tertuang dalam UU 

Perkawinan, khusus untuk penganut agama Islam. Jika UUP berlaku untuk seluruh 

WNI, maka KHI hanya berlaku untuk penganut agama Islam. Demikian halnya penganut 

agama lain memiliki aturan hukum keagamaan terkait perkawinan.

Perumusan KHI mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan 

sunah Rasullullah SAW,  pendapat ulama, dan mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari perumusan KHI adalah untuk dijadikan 

pedoman yang seragam bagi hakim Pengadilan Agama (PA) dalam memutus perkara-

perkara umat Islam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi. Dalam artian lain, 

KHI menjadi hukum fikih Indonesia terkait dengan hukum keluarga. Dengan demikian, 

tidak akan ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama yang diakibatkan 

karena perbedaan tafsir keagamaan yang didasarkan pada  kitab fikih dan pendapat 

ulama.

4. Kewenangan Pengadilan Agama

PA merupakan salah satu lingkungan Peradilan khusus yang berada di bawah 

Mahkamah Agung (MA) bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer di 

Indonesia. PA menjadi salah satu badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang 

beragama islam

Untuk kewenangan memeriksa dan mengadili di bidang perkawinan, kewenangan 

PA meliputi: 

a. Izin beristri lebih dari seorang; 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam 

hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi Kawin;
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d. Pencegahan perkawinan; 

e. Penolakan perkawinan oleh PPN; 

f. Pembatalan perkawinan;

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Penyelesaian harta bersama; 

k. Penguasaan anak-anak Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan 

anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya 

l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri 

atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 

m. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

o. Pencabutan kekuasaan wali; 

p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang 

wali dicabut;

q. Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) 

yang ditinggal kedua orang tuanya; 

r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 

kekuasaannya; 

s. Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum 

islam;

t. Putusan tenang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran;

u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

B. Pengertian, Syarat Sahnya dan Larangan Perkawinan

Apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam?

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 

atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. (Pasal 2 KHI). Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan 

pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4 KHI). Dan agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan HARUS dicatat. Untuk itu, 

setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (anak hanya memiliki hubungan hukum dengan 

ibu/keluarga ibu). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, perkawinan tidak dapat dibuktikan dapat diajukan 

itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 
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Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yaitu:

(1) calon suami; 

(2) calon istri; 

(3) wali nikah;

(4) dua orang saksi; dan 

(5) ijab dan kabul. 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali 

nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan 

baligh. Wali nikah sendiri terdiri dari : Wali Nasab (garis keturunan) dan Wali Hakim. 

Terkait dengan mahar, calon mempelai pria WAJIB memberikan mahar kepada calon 

mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah 

pihak. Penentuan mahar ini berdasarkan asas KESEDERHANAAN dan KEMUDAHAN. 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan, dan sejak itu menjadi HAK 

PRIBADINYA. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun, apabila calon mempelai 

perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya 

atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon 

mempelai pria. 

Bagaimana dengan perkawinan dibawah tangan atau siri?

Istilah “perkawinan di bawah tangan” atau “perkawinan siri” digunakan oleh masyarakat 

untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur. Biasanya perkawinan ini 

dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami/istri. Secara agama dan 

adat, perkawinan dianggap sah. Namun, dalam konteks hukum dan kehidupan bernegara 

perkawinan tersebut TIDAK SAH.

Fatwa MUI menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi sebagai 

langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat. Dengan demikian pernikahan 

di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi 

HARAM jika terdapat mudharat.

Kemudhratan ini terlihat pada dampak Perkawinan Bawah Tangan:

a.  Terhadap Istri/Perempuan

Secara hukum: Anda tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah 

dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini 

jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan Anda dianggap tidak pernah 

terjadi;

Secara sosial: akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan 

perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki 

tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

b.  Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut 



65Bagian 3: Bahan Bacaan

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata 

hukum, yakni:

• Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak ibu. Di dalam akte 

kelahirannya statusnya disebut dengan Anak Ibu. Tidak tercantumnya nama si 

ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak 

dan ibunya. Pencantuman nama ayah dapat dilakukan melalui pengesahan atau 

pengakuan anak melalui pengadilan terlebih dahulu

• Tidak dapat menuntut biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari 

ayahnya 

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau 

suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru 

menguntungkan karena bebas untuk menikah lagi, bisa berkelit dan menghindar dari 

kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya 

dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan?

Dalam hukum islam, terdapat ketentuan larangan perkawinan antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; Misal: menikahi 

anak, cucu, ibu atau nenek;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara 

seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara; 

neneknya; misal: menikahi adik, kakak, bibi, tante, paman, adik nenek atau kakak 

nenek;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari   isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 

dilarang kawin. Misal perkawinan dengan beda agama;

g. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Misal: 

masih berstatus isteri atau suami orang lain;

h. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai 

lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan 

lagi. (sudah jatuh talak tiga);

i. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu atau masa 

iddah yaitu 3 bulan.

Apakah umat Islam bisa membuat perjanjian perkawinan

YA. Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum 

terjadinya perkawinan atau pada saat perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk:

a. Perjanjian Tertulis

UU Perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua 
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pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan 

selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kemanusiaan. Perjanjian perkawinan 

tidak boleh diubah tanpa ada kesepakatan dari suami dan istri. Agar mengikat secara 

hukum, maka perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris, maupun dengan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan. Isi perjanjian 

perkawinan dapat berupa pemisahan harta kekayaan, pembagian pembiayaan rumah 

tangga, hak dan kewajiban suami istri, larangan poligami, pendidikan dan pengasuhan 

anak.

b. Taklik Talak

Selain perjanjian perkawinan yang disepakati para pihak, untuk umat Islam terdapat 

Sighat Taklik yang telah diformulasikan oleh Negara. Sighat Taklik ini merupakan perjanjian 

perkawinan di mana suami memberikan hak pada isteri untuk mengajukan perceraian jika 

suami melanggar isi sighat taklik.

Sighat Taklik

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

2. Tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya;

3. Menyakiti badan/jasmani istri;

4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya.

Bagaimana aturan hukum terkait poligami?

Salah satu asas perkawinan dalam UU Perkawinan adalah monogami. Namun dalam 

pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan juga menyatakan: Pengadilan dapat memberi ijin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. Artinya, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang, maka terlihat 

ada ketidakkonsistenan antara keduanya. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah 

institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini bisa 

terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin suami 

melakukan poligami, yaitu apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila terdapat kondisi tersebut, maka suami selanjutnya dapat mengajukan 

pemohonan ke Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan dari suami apabila dpenuhinya 

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/ istri – istri;

b. Adanya kepastian bahwa  suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka (materiil);

c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka (immateriil).
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Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya 

ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin 

syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan 

dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan

Berikut dampak poligami yang harus diperhatikan:

a. Timbul perasaan inferior, dan menyalahkan diri sendiri;

b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami;

c. Pemicu utama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

d. Rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.

Bagaimana dengan pengaturan harta suami istri?

Harta benda suami-istri dalam perkawinan diatur dalam UU Perkawinan (pasal 35-37) 

dan dalam KHI (Pasal 85-97). Adapun aturan mengenai harta benda dalam perkawinan 

diantaranya: 

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

c. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak;

d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya 

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

CATAT !!!

Konflik rumah tangga, kerapkali diwarnai dengan pengrusakan atau penghilangan 

dokumen yang menyebabkan perempuan tidak berdaya. Untuk mencegahnya, lakukan:

1. Simpan dokumen-dokumen pribadi anda (ijazah,akta kelahiran,surat nikah dll) secara 

terpisah dari dokumen suami;

2. Untuk pembelian benda tak bergerak seperti tanah, rumah mintalah notaris/PPAT 

menuliskan nama suami dan istri sebagai pemegang hak. Misalkan: HM a.n CINTA  

dan ASMARA;

3. Buatlah salinan (fotocopy) dari setiap pembelian barang dalam perkawinan;

4. Jika terjadi konflik rumah tangga, mintalah keluarga yang dipercaya untuk menyimpan 

dokumen-dokumen pribadi.

C. Putusnya Perkawinan
Putusnya perkawinan dapat diakibatkan karena kematian, perceraian, atau atas 

putusan pengadilan. Dalam UUP terdapat dua macam perceraian, yaitu: Cerai Talak adalah 

perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, dan Cerai Gugat yaitu 

perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Cerai talak maupun gugat 

diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal istri. 

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Suami melanggar taklik talak;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga;

Jika perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan kepada mantan 

istri:

1. Memberikan hadiah penghiburan (mut`ah) yang layak kepada mantan istrinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bila belum berhubungan seksual (qobla al dukhul); 

2. Memberi nafkah, tempat tinggal (maskan) dan pakaian (kiswah) kepada bekas istri 

selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz 

dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila belum 

berhubungan seksual (qobla al dukhul);

4. Memberikan biaya pengasuhan (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun.

Pihak suami/istri dalam pengajuan gugatan perceraian atau permohonan talak, dapat 

pula mengajukan perihal hak asuh anak, nafkah idah, mut’ah, hadhanah. Sementara gugatan 

mengenai harta bersama (gono-gini) dapat diajukan pasca Pengadilan Agama setelah 

adanya putusan perceraian.

Dalam hal terjadi perceraian, sebelum anak berusia 12 tahun yang berhak untuk 

memelihara adalah ibu, setelah berusia 12 tahun anak diberi kebebasan untuk memilih 

kepada siapa dia akan ikut.

Apa saja jenis-jenis talak dalam hukum Islam?

1. Talak Raj’i. Merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. 

Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah.

2. Talak Ba’in Shuqraa. Talak Ba’in Shuqraa merupakan talak yang tidak dapat rujuk. 

Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus 

melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan 

sebagai berikut: (a)  Talak yang terjadi qabla al dukhul (sebelum adanya hubungan 
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suami-istri); (b) Talak dengan tebusan atau khuluk; dan (c) Talak yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama. Pada hakikatnya talak ba’in shuqraa serupa dengan talak raj’i yaitu 

talak kesatu atau kedua. Namun perbedaannya terletak pada telah selesainya masa 

iddah pihak mantan istri.

3. Talak Ba’in Kubraa. Merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini 

tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu 

dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian 

ba’da al dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali 

dengan mantan suaminya yang pertama. 

Selain 3 jenis talak tersebut di atas, KHI juga membagi talak dari segi waktu 

pengucapannya, yaitu:

1. Talak Sunny, yaitu talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri 

yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

2. Talak Bi’id, yaitu talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan 

haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. 

Apakah jika suami mengucapkan talak kepada istrinya saat terjadi pertengkaran atau 

tidak melalui proses di pengadilan, apakah talak itu sah?

Berdasarkan Pasal 117 KHI, talak yang diberikan suami kepada istrinya baru dianggap 

sah apabila diucapkan di hadapan sidang di Pengadilan Agama. Dengan demikian apabila 

terjadi pengucapan talak dari suami kepada istri di luar pengadilan, maka menurut hukum 

Negara belum terjadi perceraian.

D. Persidangan Perceraian 

1. Tahapan-tahapan Perceraian

Jika perceraian menjadi pilihan, berikut hal-hal yang harus dilakukan:

a. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan gugatan cerai 

meliputi:

- Surat nikah asli

- Fotokopi surat nikah

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat

- Surat keterangan dari kelurahan

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

- Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)

- Materai

- Surat ijin dari atasan jika PNS

b. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, anda dapat pergi mendaftarkan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama. 

c. Membuat Surat Gugatan
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Untuk membuat surat gugatan, anda dapat membuat sendiri dengan 

dibantu oleh paralegal atau  bisa meminta bantuan di Posbakum (Pos Bantuan 

Hukum) di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini 

harus mencantumkan alasan menggugat cerai. 

c. Menyiapkan Biaya Perceraian

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan 

gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya materai, 

biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang 

dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak 

yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan 

persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih 

besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak 

yang bercerai.

d. Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan

Dengan kelengkapan dokumen dan mendaftarkan gugatan, tidak sendirinya 

perceraian terjadi. Terdapat sejumlah tahapan (baca bagian hukum acara) untuk 

proses perceraian. Maka, pengugat harus mengetahui tata cara dan proses 

persidangan. Informasi ini bisa didapat melalui paralegal atau meja informasi di 

pengadilan. 

e.	 Menyiapkan	Saksi 

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan 

alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan 

disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat 

memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat 

sidang perceraian.

2. Prosedur Mengurus Perceraian

Berdasarkan pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali 

yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Adapun urutan proses persidangan pada Pengadilan Agama, yaitu:

1. Pendaftaran Gugatan/Permohonan;

2. Mediasi (30 hari);

3. Pembacaan Gugatan/Permohonan (jika mediasi dinyatakan gagal);

4. Jawaban Gugatan dari Tergugat/Jawaban Pemohon dari Termohon/ eksepsi (jika 

ada eksepsi);

5. Replik (tanggapan Penggugat/Pemohon atas Jawaban Tergugat/ Termohon);

6. Duplik (tanggapan Tergugat/Termohon atas replik Penggugat/Pemohon);

7. Pembuktian (baik dari pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon);

8. Kesimpulan
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Dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, prosedurnya 

sendiri terbagi dalam 2 bentuk, tergantung dari siapa yang mengajukan perceraian 

(inisiatif perceraian). Jika inisiatif perceraian itu datangnya dari suami, maka proses 

perceraiannya disebut "cerai talak", dan disebut "cerai gugat" jika inisiatif perceraian 

itu diajukan oleh pihak istri.

Dalam cerai talak, yang diajukan oleh suami, pengajuannya disebut "permohonan 

cerai talak". Dalam permohonan itu suami memohon, agar Pengadilan Agama 

mengadakan satu sidang khusus, di mana dalam sidang khusus itu nanti suami akan 

mengucapkan ikrar talaknya. Dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka putuslah 

hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, dalam permohonan cerai talak ini terdapat 2 sidang, yaitu sidang 

permohonan cerai talaknya itu sendiri dan sidang khusus pengucapan ikrar talaknya. 

Dalam sidang pertama, sidang permohonan cerai talak, hakim akan membuat 

penetapan, yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak suami. 

Jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut dalam penetapannya, dan 

penetapan itu berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya hakim akan menentukan 

sidang khusus untuk pengucapan ikrar talaknya. Sebelum penetapan itu berkekuatan 

hukum tetap, pihak istri masih bisa melakukan banding.

Dalam sidang gugatan cerai (cerai gugat), yang diajukan oleh istri, tidak terdapat 

sidang khusus pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh suami. Putusnya hubungan 

perkawinan diantara suami-istri terjadi pada saat putusan hakim mengabulkan gugatan 

cerai yang diajukan istri, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.
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YANG HARUS ANDA PERHATIKAN JIKA BERSIDANG

 Persiapkan mental anda 

 Jangan lupa untuk makan pagi terlebih dahulu

 Ajaklah teman/keluarga dekat untuk menemani anda

 Usahakan tidak terlambat ke pengadilan karena dapat mempengaruhi jalannya 

sidang

 Berpakaian sopan dan rapi.

 Jangan malu untuk bertanya jika anda tidak tahu/tidak jelas

 Jangan memberikan /memenuhi permintaan uang/barang dari hakim maupun 

petugas di pengadilan

Daftar Pustaka
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

UU No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

BAHAN BACAAN 4:
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BAHAN BACAAN 4:

HAK SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN

Hak-hak saksi dan korban dijamin dalam sejumlah UU yaitu UU Perlindungan Saksi dan 

Korban, UU perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 

dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Sebagai berikut :

1. UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban berhak memperoleh hak-hak 

sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, 

serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, 

atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Mendapat identitas baru;

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir, serta;

n. Dalam hal korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, juga berhak untuk 

mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hak-hak tersebut diberikan kepada saksi/korban dengan mempertimbangkan syarat-

syarat seperti: (a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; (b) tingkat ancaman 

yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; (c) Hasil analisis tim medis atau psikolog 

terhadap Saksi dan/atau Korban; dan (d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan 

oleh Saksi dan/atau Korban. 

2. UU Perlindungan Anak, saksi dan korban dalam Undang-Undang ini berhak memperoleh 

hak-hak sebagai berikut :
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a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 

menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, 

maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara.

3. UU Penghapusan KDRT, saksi dan korban dalam Undang-Undang berhak memperoleh 

hak-hak sebagai berikut :

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga 

sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 

pemeriksaan

e. Pelayanan bimbingan rohani

f. Mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, 

relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.

4. UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Saksi dan Korban dalam Undang-

Undang berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

a. Didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

b. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Di 

antaranya dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan. 

c. Meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang 

pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

d. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/

atau korban anak dilakukan dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

e. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban 

anak dilakukan dalam sidang tertutup.

f. Saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, 

atau pendamping lainnya.

g. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat 

dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

h. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh 

kerahasiaan identitas.

i. Mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses 

pemeriksaan perkara.

j. Memperoleh restitusi.

k. Memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan 
reintegrasi sosial.

LEMBAR KERJA
BAGIAN 4
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LEMBAR KERJA 1:

MENGAPA AISYAH MENJADI PENGANTIN?

Pak Bejo dan Bu Dian memiliki 7 orang anak. Sehari-hari Pak Bejo bekerja sebagai petani 

penggarap di desanya dengan upah Rp. 30.000 sehari. Jika bukan musim tanam, Pak Bejo juga 

terkadang ikut menjadi kuli bangunan di Kota. Sementara Bu Dian selain sehari-hari mengurus 

rumah tangga, berkeliling berjualan jajan pasar yang dibuatnya agar semua anaknya bisa makan.

Bu Dian sebenarnya ingin berhenti memiliki anak ketika 4 anak sudah ada. Namun, suaminya 

melarang ia ikut KB, karena meyakini setiap anak aka nada rejekinya.Kondisi kemiskinan 

menyebabkan dua anak lelaki tertua mereka sudah bekerja selulus SD. Anak ketiga mereka 

Aisyah bisa melanjutkan ke SMP karena nilainya yang bagus. Namun, jarak sekolah dan rumah 

yang jauh menyebabkan Pak Bejo mengkhawatirkan keamanan Aisyah.

Ketika ada pemilik toko bangunan yaitu Pak Bambang melihat Aisyah, pak Bambang 

meminang untuk anaknya bernama Slamet. Pak Bejo tentu gembira karena Pak Bambang toko 

bangunan yang besar dan Slamet membantu toko dan sebagai anak laki-laki pertama akan 

mewarisinya. Aisyah menolak perkawinan ini, selain karena baru berusia 15 tahun, AIsyah ingin 

melanjutkan sekolah dan tidak mengenal Slamet. Aisyah menginginkan menikah dengan laki-

laki yang dicintainya.

Namun, atas nama baktinya kepada orangtua, Aisyah kemudian menikah dengan Slamet. 

Slamet dan Aisyah oleh Pak Bambang diminta mengelola toko bangunan yang terletak di depan 

rumah keluarga besar mereka. Setelah menikah Aisyah harus merawat dan melayani kebutuhan 

rumah tangga mertuanya, juga melayani pembeli. Aisyah hanya diberikan uang belanja Rp. 

30.000 setiap harinya untuk menyediakan makanan untuk keluarga besar mertuanya. Karena 

lelahnya mengurus rumah, Aisyah menjadi kurus dan enggan berhubungan seksual dengan 

Slamet. Sejak malam pertama, Aisyah merasa jijik karena penis Slamet ada kutil-kutilnya, juga 

Slamet memaksa. Berhubungan seksual menjadi hal yang menakutkan bagi Aisyah.  

Pada suatu malam, Slamet pulang dan mulai membuka baju Aisyah yang sudah tertidur. 

Aisyah menepis tangan Slamet, yang kemudian membuat Slamet naik pitam. Slamet memaki-maki 

dan memukuli Aisyah serta menuduhnya sebagai isteri yang nusyuz. Keributan didalam kamar 

membangunkan Bapak dan Ibu Bambang yang mengedor pintu. Ketika Slamet membuka pintu 

kamar, dan mengatakan Aisyah menolak berhubungan seksual, Pak Bambang hanya mengatakan: 

“wis…isin karo tonggo”. Sementara Aisyah yang terluka di sudut kamar tidak dibantu untuk diobati.

Keesokan harinya, Aisyah pulang ke rumah dalam kondisi penuh luka lebam. Bu Dian 

menangisi Aisyah dan mengobatinya. Namun ketika Pak Bejo pulang dari sawah dan mengetahui 

Aisyah purik. Kembali Aisyah dinasehatin kewajiban seorang isteri yang harus tunduk dan patuh 

pada suaminya. Pak Bejo memaksa dan mengantar Aisyah Kembali ke rumah mertuanya. Walau 
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ketika diantar ke rumah mertuanya, ayah dan mertuanya menasihati Slamet dan Aisyah untuk 

hidup rukun, Aisyah merasa sangat sedih karena Ayahnya tidak memberikan pembelaan apapun 

terhadap anak perempuannya

Malang tak dapat ditolak, toko bangunan Pak Bambang mengalami kerugian dan bangkrut. 

Toko bangunan disita oleh bank. Ibu Mertuanya menjadi sering marah-marah dan menyalahkan 

Aisyah sebagai pembawa sial dalam keluarga mereka. Sampai kemudian Aisyah bertemu teman 

SMP nya yang bekerja sebagai TKW di Taiwan, Aisyah tertarik untuk ikut bekerja. Ketika hal ini 

disampaikan kepada suami dan mertuanya, mereka antara mengijinkan dan tidak mengijinkan. 

Mereka tidak mau membiayai proses keberangkatan Aisyah. Ibu Mertua Aisyah akhirnya 

memberikan pinjaman dari hasil penjualan kalung emas seberat 25 gram yang harus dikembalikan 

Aisyah.  Aisyah yang saat itu berusia 17 tahun, oleh agen dirubah identitasnya menjadi 21 tahun, 

kebetulan saat itu Aisyah memang belum memiliki KTP.

Aisyah bekerja sebagai PRT di keluarga besar di Bahrain. Ia membersihkan rumah tingkat 

dan melayani dua keluarga, yaitu keluarga inti yang mengontraknya dan keluarga mertua keluarga 

itu. Aisyah merasa sedikit Bahagia karena bisa ke luar negeri dan naik pesawat. Walau Aisyah 

tidak memahami secara baik Bahasa Arab, dan kerap dimarahi majikannya, Aisyah belajar untuk 

mencari tahu seperti bagaimana menggunakan hp dan laptop dari anak majikannya. Aisyah juga 

belajar shalat, mengaji dan ikut umrah. Aisyah hidup sangat hemat, Sebagian gajinya di kirimkan 

ke Slamet untuk membeli tanah dan rumah, agar ketika ia pulang, mereka bisa membangun 

rumah sendiri, lepas dari mertuanya.

Empat tahun kemudian, Aisyah pulang dengan harapan bisa memulai rumah tangga dengan 

baik. Tapi yang ditemuinya, suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai 

satu anak. Alasannya karena tidak ada yang memenuhi kebutuhan seksualnya, Aisyah mandul 

dan tidak ada yang mengurus rumah. Sementara uang yang ia kirimkan setiap bulan, dihabiskan 

Slamet untuk membiayai perkawinan dan rumah tangganya dengan isteri keduanya. Aisyah 

sangat marah dan pulang ke rumah Pak Bejo dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai. 

Kali ini Pak Bejo tidak melarang, terlebih kemudian memberikan uang untuk biaya perceraian, 

memperbaiki rumah dan membeli sebidang sawah untuk keluarganya.

Aisyah kembali menjadi TKW, kali ini ia ke Taiwan dan bekerja pada keluarga muda dengan 

dua anak. Pekerjaannya tidaklah terlalu berat dibandingkan ketika bekerja di Bahrain. Aisyah 

merasakan kesepian, ia tidak memiliki tujuan hasil dari pekerjaannya untuk siapa? Aisyah kemudian 

menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Sampai kemudian ia berkenalan dengan 

Sodik, yang lembut dan sopan. Sodik mengajak Aisyah mendiskusikan isu-isu agama dan 

sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia. Aisyah merasa terpukau dan tersanjung diperlakukan 

dan dihargai pendapat-pendapatnya.  Aisyah juga bisa menganalisa bahwa kemiskinan, KDRT 

yang dialaminya dan nasibnya menjadi TKW disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam 

memenuhi hak pekerjaan warganya dan menggunakan sumber daya negara untuk orang orang 

ada dan dikorupsi. Sehingga, yang terjadi yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan 

semakin kaya. Aisyah kemudian mulai mempelajari kelompok-kelompok jihad dan ISIS di media 

sosial.

Walau belum bertemu dengan Sodiq secara langsung, Aisyah menerima lamaran Sodiq 

untuk menikah. Aisyah bahkan tidak memberi tahu keluarganya tentang pernikahan itu. Mereka 
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baru bertemu jika Sodiq datang ke Taiwan. Aisyah merasa nyaman karena Sodiq tidak kasar 

ketika berhubungan seksual. Aisyah mulai memakai jilbab dan mengajak teman-temannya 

sesama buruh migran untuk mengaji secara rutin. Aisyah tetap berkomunikasi dengan Sodiq 

melalui medsos, bahkan memperkenalkan Aisyah dengan guru Sodiq. Aisyah merasa sangat 

dihargai dan menemukan sosok Ayah yang memberikan nasehat-nasehat keagamaan. Aisyah 

seperti mendapatkan tujuan baru untuk hidupnya yaitu mengajak sebanyak mungkin orang-

orang ikut mengaji agar tidak masuk neraka, dan baginya hanya pengajiannya yang paling 

benar dan dapat menyelamatkan manusia dan dunia. Kini, Sodiq juga mendorong Aisyah untuk 

mengumpulkan dana untuk membiayai jihad menegakkan syariat Islam. Setiap kali Sodiq datang, 

Aisyah menyetorkan dana yang dikumpulkan dari peserta pengajiannya. 

Sampai kemudian masa kontrak Aisyah habis. Aisyah Kembali ke Indonesia. Kali ini, ia 

tidak kembali ke kampungnya di Indramayu, tapi ke Bekasi. Aisyah mengontrak rumah bersama 

pasangan lainnya. Sampai kemudian, Sodiq menyampaikan bahwa Aisyah dipilih sebagai 

“Pengantin” oleh gurunya. Jika Aisyah menjadi pengantin, maka ia bisa memberikan Syafaat 

kepada 40 orang yang dicintainya. Aisyah tergerak, dan mencatat nama-nama keluarganya yang 

menurut Aisyah sangat abai dalam melaksanakan ibadah agama. Bom bunuh diri yang akan 

dilakukan di kantor polisi, ditujukan sebagai protes karena pemerintah Indonesia melakukan 

penangkapan terhadap sebagian besar anggota kelompok di mana Aisyah bergabung. Aisyah 

bersedia, dan mulailah pasangan sesama penghuni kontrakan mengajarinya cara memasang 

rompi, dan bagaimana menarik pelatuk di rompinya.Pagi itu, Sodiq dan sesama teman satu 

rumahnya, menurunkan Aisyah di halaman Mapolsek. Aisyah mendekati pintu masuk dan menarik 

pelatuknya.
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LEMBAR KERJA 2:

STUDI KASUS 1

Asni dan Agus adalah pasangan muda dengan satu anak bernama Farel, yang kini berusia 

1 tahun 10 bulan dan masih menyusui. Asni awalnya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit, 

namun atas permintaan Agus, Asni kemudian berhenti bekerja. Agus sendiri adalah pekerja 

kontrak di sebuah BUMN. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang biayanya berasal dari orangtua 

Asni.

Karena keterbatasan keuangan, Asni mulai berjualan perlengkapan bayi secara online yang 

dimulai dari perlengkapan bayi yang tidak terpakai atau kado-kadonya. Hasil penjualan cukup 

membantu kondisi ekonomi pasangan muda ini. Namun, Agus mulai marah-marah dan menilai 

Asni menelantarkan Farel dan dirinya. Tak segan Agus memaki-maki Asni dengan kata-kata 

kasar dan merendahkan diri Asni sebagai perempuan yang boros dan tidak bisa mengasuh 

anak. Agus kemudian mulai melakukan pemukulan dengan menampar Asni jika Asni membalas 

ucapan Agus. Agus juga menendang jika Asni sedang membungkus pesanan dagangannya atau 

mengacak-ngacak barang dagangan Asni.

Pada hari Minggu, ketika Asni tengah mencuci baju, Farel sedang tidur di kamar. Karena ada 

Agus yang sedang menonton TV, Asni berpikir Farel akan ada yang mengawasi. Selesai mencuci, 

Asni bergegas ke kamar, namun Agus dan Farel tidak ada di dalam rumah. Agus mengirim WA dan 

menyatakan: “Anakmu aku bawa, jangan dicari!”Dampak dari kejadian ini, Asni  sangat terpukul 

setiap kali mengingat anaknya dikarenakan ia tidak bisa melihat, bertemu, dan menyusuinya. 

Untuk mengatasi masalahnya, Asni bercerita dan meminta bantuan tetangganya, Bu Tejo.

TUGAS:

1. Mainkan peran-peran dalam ilustrasi kasus di atas

2. Berkonsultasi ke Pokja Damai di desa itu untuk mendapatkan saran penyelesaian
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LEMBAR KERJA 3:

STUDI KASUS 2

Cempaka (12 tahun) adalah anak yatim yang tinggal bersama bulik-nya karena ibunya 

menjadi PRT di Jakarta. Pak Abdul adalah tetangga korban yang memiliki warung kelontong di 

depan SD di Desa Bulat-Bulat. Desa Bulat-Bulat adalah desa yang relijius, terdapat pesantren 

dengan ulama Kyai Hamdi yang karismatik. Pemuda desa pun aktif berorganisasi

Suatu hari pada jam 2 siang, Pak Abdul datang ke rumah keluarga Cempaka saat sebagian 

anggota keluarga sedang tidur siang. Pak Abdul datang lewat pintu samping kemudian mendekati 

korban yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Pak Abdul langsung memeluk dan 

memegang payudara Cempaka dari belakang yang menyebabkan korban ketakutan dan berontak. 

Cempaka berlari ke rumah bulik-nya yang terletak di depan rumah korban sambil menangis 

meminta tolong. Pak Abdul panik dan langsung pergi naik sepeda motor meninggalkan rumah itu.

Tangisan Cempaka dan bulik menarik perhatian warga yang berdatangan. Kemudian, 

diketahui bahwa pelaku pernah melakukan hal serupa kepada anak perempuan lainnya, akan 

tetapi berakhir diselesaikan secara musyawarah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan 

warga desa akan potensi keberulangan terhadap anak-anak lainnya. Para pemuda bermaksud 

menggruduk rumah Abdul. 

TUGAS:

1. Mainkan peran-peran dalam ilustrasi kasus di atas

2. Berkonsultasi ke Pokja Damai di desa itu untuk mendapatkan saran penyelesaian
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LEMBAR KERJA 4:

STUDI KASUS 3

Ibu Ijah adalah janda dengan tiga orang anak. Suaminya pergi meninggalkan keluarga ini 

dan tidak diketahui keberadaannya. Ibu Ijah berjualan barang kelontong di depan rumahnya. 

Pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki sejumlah program untuk 

membantu rakyat miskin. Namun, Ibu Ijah tidak pernah mendapatkannya.

Ketika melihat dan mendengar ada pembagian beras miskin (raskin), Bu Ijah memberanikan 

diri datang ke kediaman Kepala Desa Pedas, Bapak Ahmad. Di kediaman Kades, Bu Ijah ditemui 

oleh Bapak Ahmad dan Ibu Siti. Permintaan Bu Ijah tidak ditanggapi dengan baik, bahkan Kepala 

Desa dan isterinya malah memarahi Bu Ijah. Keduanya melakukan kekerasan secara bersama-

sama dan penganiayaan terhadap korban dengan cara menabrakkan motor dinasnya, memukul 

dan mendorong korban beberapa kali. Peristiwa ini direkam oleh seorang warga dan kemudian 

menjadi viral di media sosial dan menarik perhatiaan publik.

Viralnya video ini juga meresahkan warga Desa Pedas, dan berpikir bahwa Kepala Desa 

telah melakukan korupsi bantuan-bantuan pemerintah. Warga juga mempertanyakan mengapa 

Bu Ijah yang janda tidak mendapat bantuan, sementara keluarga Pak Kades mendapatkannya. 

Wartawan dan pemerintah kecamatan mulai bertanya-tanta tentang video yang viral ini. Bu Ijah 

sendiri menutup diri dan tidak ke dokter walaupun pinggangnya sakit akibat ditabrak motor.

TUGAS:

1. Mainkan peran-peran dalam ilustrasi kasus di atas

2. Berkonsultasi ke Pokja Damai di desa itu untuk mendapatkan saran penyelesaian
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LEMBAR KERJA 5:

STUDI KASUS 4

Ibu Asih menikah dengan Bapak Bejo pada 2002. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Selama 

17 tahun perkawinan, Ibu Asih mengalami berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Karena tidak tahan lagi, Ibu Asih memilih untuk bercerai dengan harapan dapat hidup 

tenang bersama ke empat anaknya.

Pak Bejo masih sering berkunjung ke kediaman mereka dengan alasan ia juga memiliki hak 

atas rumah sekaligus untuk menengok anak-anak. Suatu hari, Pak Bejo datang ke rumah saat 

Ibu Asih sedang menerima tamu lelaki, Arif rekan bisnisnya. Tanpa bertanya, Pak Bejo langsung 

memarahi Ibu Asih dan mengusir Arif.

Sepulang Arif, Pak Bejo bertengkar dengan Ibu Asih dan melarangnya berhubungan dengan 

Arif. Pak Bejo memukul, menendang, menginjak dan membenturkan kepala Ibu Asih ke dinding, 

lalu pergi meninggalkan Ibu Asih. Ibu Ulfa yang mendengar gaduh dari rumahnya mendatangi 

Ibu Asih yang lemas dan tidak berdaya. 

TUGAS:

1. Mainkan peran-peran dalam ilustrasi kasus di atas

2. Berkonsultasi ke Pokja Damai di desa itu untuk mendapatkan saran penyelesaian
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LEMBAR KERJA 6:

STUDI KASUS 5

Pernikahan antara H. Bambang dan Hj. Wati telah berlangsung selama 27 tahun. Rumah 

tangga keduanya berjalan rukun dan damai. H. Bambang kini menjadi Pejabat Publik dan Hj Wati 

menjadi pengusaha perempuan yang sukses yang bergerak di bidang distribusi hasil pertanian, 

seperti beras. Usahanya adalah melakukan pembelian, penggilingan dan pemasaran beras dari 

petani.

H. Bambang bertemu dengan Nyimas dalam acara Slametan terpilihnya H Bambang 

sebagai Pejabat Publik untuk periode kedua di kediaman bersama mereka. Pertemuan diantara 

keduanya berlanjut melalui komunikasi intens dan pribadi. Semenjak itu pula, H. Bambang 

berubah menjadi tertutup dengan selalu menyembunyikan HPnya. Kecurigaan Hj. Wati bahwa 

telah terjadi perselingkuhan antara mereka terbukti, diantaranya dengan adanya beberapa kali 

transfer uang dari suaminya ke Nyimas dan surat perjanjian akan membelikan rumah. Hj. Wati 

mempertanyakan temuan-temuan tersebut dan diakui suaminya bahwa mereka telah menikah 

siri. Hj. Wati merasa terpukul. 

Setelah pengakuan tersebut, ketiganya melakukan pertemuan untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Nyimas justru meminta untuk dinikahi secara 
resmi oleh H. Bambang, namun Hj. Wati tidak memberikan izin. Hj. Wati meminta suaminya 
memilih dirinya dan memutuskan Nyimas, maka ia akan merahasiakan perselingkuhan tersebut 
dari keluarga, keluarga besar dan masyarakat. Atau jika memilih Nyimas, maka H. Bambang 
harus menceraikannya. Namun, H. Bambang tidak mau memutuskan di antara pilihan tersebut, 
yang diinginkannya adalah ijin perkawinan poligami. Sejak saat itu perkawinan mereka berubah 
seperti neraka. Bu Wati datang ke Pokja Damai untuk meminta saran apa yang seharusnya 
dilakukan 

TUGAS:

1. Mainkan peran-peran dalam ilustrasi kasus di atas

2. Berkonsultasi ke Pokja Damai di desa itu untuk mendapatkan saran penyelesaian
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PRE-TEST/ POST-TEST *)

Nama Lengkap  :   ………………………………………………………………………………..

Jenis Kelamin  :   L/P

Asal Desa/Lembaga :   ………………………………………………………………………………..

PETUNJUK

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) terhadap 

jawaban yang paling benar.

 

1. Bentuk ketidakadilan gender yang kosong diatas adalah:

A. Diskriminasi

B. Marginalisasi

C. Kekerasan

D. Stereotipe

E. Dominasi

2 Ranah kekerasan terhadap perempuan berada di wilayah:

A. Rumah Tangga/Relasi Personal

B. Komunitas

C. Negara

D. Organisasi Kemasyarakatan

E. A, B dan C benar

3 Bentuk kekerasan terhadap Perempuan

A. Fisik, Psikis, Ekonomi dan Penelantaran

B. Fisik, Psikis, Seksual dan Ekonomi

C. Psikis, Fisik, Seksual dan Penelantaran

D. Fisik, Psikis, dan Ekonomi

E. Fisik, Ekonomi,dan Penelantaran
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4 Berikut adalah jenis kekerasan terhadap perempuan, KECUALI:

A. Pelukaan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)

B. Perkawinan anak

C. Kekerasan dalam rumah tangga

D. Poligami

E. Khitan laki-laki

7. Konvensi Internasional yang secara khusus menjamin hak asasi perempuan adalah

A. DUHAM

B. ICCPR

C. CAT

D. CEDAW

E. Semua Benar

8. Jaminan hukum keluarga untuk Muslim secara khusus diatur dalam:

A. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

B. PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

C. UU No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama 

D. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

E. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

9. Berikut adalah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian secara hukum, KECUALI:

A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan;

B. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain;

C. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri perkawinan;

D. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

E. Suami melanggar taklik talak;

10. Adapun urutan proses persidangan perceraian pada Pengadilan Agama:

A. Pendaftaran-Mediasi-Pembacaan Gugatan- Jawaban Gugatan-Replik-Duplik-

Pembuktian-Kesimpulan-Putusan

B. Pendaftaran-Mediasi- Kesimpulan-Putusan

C. Mediasi-Pembacaan Gugatan- Jawaban Gugatan-Replik-Duplik-Pembuktian-

Kesimpulan-Putusan

D. Pendaftaran-Mediasi-Pembacaan Gugatan- Pembuktian-Kesimpulan-Putusan

E. Pendaftaran-Putusan

*) Coret salah satu
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KUESIONER
EVALUASI PELATIHAN

Silakan menilai aspek berikut dengan mencentang (P) kotak yang sesuai.

Bagian 1: Kepuasan dengan Pelatihan
Min    Maks

1 2 3 4 5

1. Apakah Anda merasa pelatihan ini mencapai tujuan?

2. Apakah materi-materi relevan dengan kerja atau fungsi Anda saat 
ini ?

3. Apakah pelatihan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan 
apa yang Anda pelajari?

4. Apakah bahan-bahan pelatihan bermanfaat?

5. Apakah jumlah materi pelatihan tepat?

6. Seberapa besar manfaat fasilitator untuk membantu proses 
pembelajaran?

7. Apakah menurut Anda komposisi kelompok cukup tepat?

8. Apakah metode penyampaian materi telah sesuai dan tepat sasaran?

9. Apakah menurut Anda ada materi yang harus ditambahkan • Ya 
• Tidak

Jika YA sebutkan maksimum 3 materi prioritas :
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________

10. Apakah ada komentar/saran tambahan mengenai kepuasan Anda secara keseluruhan 
dalam pelatihan ini?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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WAHID FOUNDATION

Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 10, 
Menteng, Jakarta 10320 
Telp : (021) 3145671
http://www.wahidfoundation.org
http://www.peacevillage.id.id 


