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KATA PENGANTAR

P

erempuan memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian di dalam
masyarakat. Dalam pengalaman Wahid Foundation sejak tahun 2013, penguatan peran
perempuan sebagai agen perdamaian sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan
ekonomi. Pelibatan perempuan dalam perdamaian didukung kuat dengan mekanisme
wirausaha yang tercipta dalam kelompok perempuan. Pertemuan antar berbagai latar
belakang di setiap kelompok dalam kegiatan ekonomi dan wirausaha mendukung pertukaran
pengetahuan dan pengalaman antara individu dalam pembangunan narasi damai. Narasi
damai ini nampak nyata dalam bahasa sehari-hari yang diwujudkan dengan pereduksian
anggapan-anggapan negatif terhadap satu atau dua kelompok yang dianggap berbeda. Tujuan
akhirnya, tentu saja untuk menciptakan kohesi sosial di dalam masyarakat majemuk yang
sudah sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
Modul ini dibuat secara khusus untuk mendorong peran perempuan dalam mencipta
perdamaian tersebut melalui program Women Participation for Inclusive Society (WISE).
Program ini mendorong pelibatan perempuan sebagai agen perdamaian untuk memperkuat
rasa persaudaraan di dalam komunitas. Pelibatan ini diperekat melalui peningkatan kapasitas
literasi keuangan dan kewirausahaan komunitas yang didukung dengan koperasi simpan
pinjam. Dengan menggunakan strategi ini, perempuan diharapkan akan memiliki kemampuan
untuk mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan di tingkat
komunitas serta pembangunan narasi damai. Para perempuan dengan beragam latar belakang
tersebut didorong untuk membentuk kelompok usaha yang bertujuan untuk menciptakan
mekanisme bersama dalam membangun wirausaha.
Program WISE sendiri diimplementasikan di wilayah Solo Raya (Klaten, Sukoharjo dan
Surakarta), Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang) dan Sumenep di Jawa
Timur, serta Bogor dan Depok di Jawa Barat. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari program
WISE ini adalah terciptanya kampung/desa/kelurahan damai di wilayah-wilayah implementasi
program. Pembentukan kampung damai ini tidak hanya mensasar perempuan melalui strategi
kewirausahaan tapi juga mensasar pihak-pihak terdekat dari para perempuan tersebut,
misalnya suami, anak, dan kelompok pengajian perempuan. Pemerintah terdekat misalnya
Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Kelurahan, dan kelompokkelompok ekonomi atau keagamaan yang ada di sekitar wilayah juga menjadi sasaran pelibatan
implementasi program.
Modul ini telah diuji coba dengan melatih 107 fasilitator perempuan yang tersebar di wilayahwilayah implementasi program WISE. Modul ini secara khusus dibuat untuk memberikan
pengenalan konsep dasar mengenai Islam dan Perdamaian, Konflik dan Damai, Bagaimana
Islam Memandang Peran Perempuan, Pengenalan Diri Perempuan, Analisis Konflik dan
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Penyelesaian Konflik. Modul ini juga dipadukan dengan Pengantar Pengelolaan Keluarga,
Usaha, Tabungan, Pembuatan Kanvas Model Bisnis dan Perhitungan Harga Pokok Produksi.
Perpaduan ini ditujukan untuk mencapai cita-cita pelibatan perempuan sebagai agen
perdamaian melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Modul ini menjadi pegangan
bagi 107 fasilitator untuk dilatihkan kembali kepada perempuan-perempuan lainnya
yang tergabung di dalam kelompok wirausaha bersama. Tentu harapannya, bibit-bibit
perdamaian mengakar kuat di dalam tubuh masyarakat melalui peran aktif perempuan
sebagai aktor pembangunan di dalam lingkungannya masing-masing.
Modul ini tidak akan bisa rampung tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan
terima kasih sedalam-dalamnya kepada Jimmy Febriyadi, Ester Silalahi, Nur Imroatus, Mega
Priyanti, Suyanto, Lingga dan Yudi yang telah menguji coba modul ini serta memberikan
masukan-masukan yang berharga untuk perbaikannya. Tentu perbaikan lainnya masih
sangat dibutuhkan dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam isu-isu yang ditampilkan
di dalam modul ini. Semoga ikhtiar kami dalam mewujudkan perdamaian bersama para
perempuan-perempuan hebat yang melatihkan modul ini kepada perempuan-perempuan
lainnya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

WAHID FOUNDATION

vi

MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

SASARAN, EVALUASI DAN JADWAL PELATIHAN
Sasaran-sasaran pelatihan:
Perempuan Islam dan Perdamaian
•

Memahami nilai-nilai perdamaian.

•

Mengetahui peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

•

Mengenal Potensi Diri.

•

Memahami “konflik” dan “damai” secara positif dan negatif.

•

Dapat menganalisa situasi sekitar menggunakan “Pohon Masalah” dan “Bawang Bombay”.

•

Memahami pengelolaan konflik dalam diri dan dalam keluarga.

Pengelolaan Keuangan Keluarga
•

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga untuk merencanakan dan mencapai sasaran
keuangan mereka.

•

Mendukung keluarga untuk melakukan pengeluaran dan tabungan yang lebih terencana.

•

Mempromosikan perempuan dalam kapasitas pembuatan keputusan ekonomi dalam keluarga.

Pengelolaan Keuangan Usaha
•

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok untuk merencanakan usaha dan melakukan
perhitungan usaha kelompok.

•

Meningkatkan peluang keberlanjutan usaha melalui model usaha, dan keuangan usaha (menghitung
biaya dan harga jual).

Formulir Evaluasi
1.

Evaluasi Harian
Formulir evaluasi harian ini dibuat di kertas plano. Minta peserta untuk mengisi formulir ini pada hari ke-1.
Penilaian
Baik

Cukup

Perlu ditingkatkan

Isi Pelatihan
Metode Pelatihan
Kinerja Fasilitator
Akomodasi (Tempat dan
Konsumsi)

2.

Evaluasi Akhir
Fotokopi formulir evaluasi akhir ini dan distribusikan di akhir pelatihan. Minta peserta untuk mengisi
formulir dan kumpulkan setelah pelatihan berakhir
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(Beri tanda hanya pada salah satu kotak)
Pertanyaan

2

Pasti
tidak

Tidak

Mungkin

1.

Apakah menurut Anda pelatihan
ini telah mencakup topik-topik
yang bermanfaat bagi Anda?

2.

Apakah Anda merasa percaya
diri untuk melaksanakan hal-hal
yang telah Anda pelajari dalam
pelatihan ini?

3.

Apakah Anda mendiskusikan ideide dan pengalaman pelatihan
Anda dengan para peserta didik
lain selama pelatihan?

4.

Apakah menurut Anda situasi
Anda akan membaik sebagai hasil
dari keikutsertaan Anda dalam
pelatihan ini?

5.

Apakah Anda akan menganjurkan
pelatihan ini kepada seorang
teman yang memiliki ketertarikan
dan masalah-masalah yang sama?

6.

Apa yang akan Anda sarankan untuk membuat pelatihan ini lebih baik?

7.

Topik lain apa yang Anda ingin untuk diajarkan dalam pelatihan ini?

8.

Komentar lain
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Ya

Pasti ya

9.

Contoh Jadwal Pelatihan untuk Kelompok Penerima Manfaat
WAKTU

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

09.00 – 09.30

Registrasi Peserta

Evaluasi Harian
Review

Evaluasi Harian
Review

Evaluasi Harian
Review

09.30 – 10.30

Pembukaan:
Perkenalan
Harapan &
Kekhawatiran
Peserta
Penjelasan Alur
Pelatihan
Kesepakatan
Kelas
Pengantar Nilai
Perdamaian Gus
Dur

10.30 – 12.00

Pengertian
Konflik dan
Damai

Pengantar
Pengelolaan
Keuangan

Membuat
Rencana
Tabungan

Pengelolaan
Keuangan
Usaha: Model
Usaha
Menghitung Biaya
dan Harga Jual

Memahami
Situasi Sekitar

13.00 – 13.30

Islam
Perempuan
Memandang
sebagai Agen
Peran Perempuan Perdamaian

14.00 – 15.00

Mengenal Diri

15.00 – 15.30

Evaluasi Harian

Evaluasi Harian

Pengelolaan
Keuangan
Keluarga:
Menetapkan
Sasaran
Keuangan
Keluarga
Membuat
Anggaran
Keuangan
Keluarga

Menghitung Biaya
dan Harga Jual

Evaluasi Harian

Evaluasi Akhir
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COVER SESI 1

SESI 1

Pembukaan
Sesi 1.1 Perkenalan
Sesi 1.2 Harapan dan Kekhawatiran Peserta
Sesi 1.3 Penjelasan Alur Pelatihan
Sesi 1.4 Kesepakatan Kelas
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Perempuan, Islam dan Perdamaian
SESI 1: PEMBUKAAN
Sesi 1.1: Perkenalan
Tujuan:
Peserta saling mengenal satu dengan lainnya.
Waktu: 20 menit.
Bahan:
•
Selembar kertas.
•

Spidol.

Metode: Menyanyi Gembira.
Langkah Fasilitasi:
1.
Peserta dibagi 6 kelompok.
2.
Di dalam kelompok mereka saling berkenalan nama (nama asli) dan hal atau sifatnya
yang paling dikenali.
3.
Setelah itu setiap kelompok menggubah sebuah lagu anak-anak yang menyebutkan
nama anggota kelompok dan sifat masing-masing secara bersama-sama. Sebelum
menyanyikan lagi masing-masing dari mereka menyebutkan nama dan sifatnya
secara cepat.
4.
Fasilitator meminta peserta lainnya menyebutkan kembali nama-nama anggota
kelompok yang baru selesai mempresentasikan ubahan lagu mereka.

Sesi 1.2: Harapan dan Kekhawatiran Peserta
Tujuan:
•
Peserta mampu mengidentifikasi harapan dan kekhawatirannya dan mengetahui
harapan dan kekhawatiran peserta lainnya.
•

Fasilitator dapat mengetahui harapan dan kekhawatiran peserta.

Waktu: 15 menit.
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Bahan:
•
Papan Flipchart.
•

Meta plan.

•

Kertas plano yang telah digambar pohon dengan rantingnya.

•

Spidol besar warna hitam, biru dan merah.

Metode: Pohon harapan
Langkah Fasilitasi:
1.

Peserta menuliskan harapan di kartu metaplan dan menempelkan di “pohon
harapan”.

2.

Fasilitator membahas secara ringkas harapan tersebut.

Sesi 1.3: Penjelasan Alur Pelatihan
Tujuan:
Peserta mendapatkan penjelasan mengenai materi dan hal-hal apa saja yang akan
mereka dapatkan selama proses pelatihan.
Waktu: 5 menit.
Bahan: Tidak ada
Metode: Ceramah
Langkah Fasilitasi:
Fasilitator menjelaskan tujuan dan alur pelatihan.

Sesi 1.4: Kesepakatan Kelas
Tujuan:
Peserta menyepakati tata tertib selama proses pelatihan dan sanksi apabila melanggar
tata tertib tersebut.
Waktu: 5 menit.
Bahan:
•
Kertas plano.
•

6

Spidol biru dan merah.
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Metode: Diskusi
Langkah Fasilitasi:
1.
Fasilitator memfasilitasi diskusi terjadinya kesepakatan kelas yang partisipatif.
2.
Meminta dua orang peserta untuk menulis di kertas plano tata tertib dan sanksinya.

WAHID FOUNDATION
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COVER SESI 2

SESI 2

Islam dan Perdamaian
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SESI 2: ISLAM DAN PERDAMAIAN
Pengantar Nilai Perdamaian Gus Dur
Tujuan:
•
Peserta memahami nilai-nilai perdamaian.
•

Peserta memahami contoh kongkret penerapan nilai perdamaian dalam
kehidupan sehari-hari.

Waktu:
60 menit.
Bahan:
•
Enam papan kata-kata bijak Gus Dur yang telah diberi angka 1 – 6 (jenis kata-kata
bijak ada di bagian lampiran).
•

Kertas HVS kosong untuk mencatat hasil diskusi.

•

Kertas Plano.

•

Spidol besar.

Metode: Kuis kata-kata bijak Gus Dur.
Langkah Fasilitasi:
Awal
1.
Fasilitator menjelaskan tujuan materi ini. Fasilitator menambahkan bahwa Gus
Dur dikenal sebagai Kyai yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Beliau sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan selalu mengingatkan kita bahwa
orang beragama seharusnya menjadi orang yang paling menjunjung tinggi nilai
perdamaian dan keadilan. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme karena
selalu mengedepankan pembelaan kepada kelompok yang tertindas meskipun
berbeda suku, agama, maupun ras dengannya.
2.

Fasilitator mengajak peserta mengenali pemikiran Gus Dur melalui 6 papan katakata bijak Gus Dur yang tidak diketahui sebelumnya oleh peserta karena kata-kata
bijak tersebut berada dibalik angka 1 – 6.

3.

Fasilitator meminta peserta membuat 5 kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari maksimal 6 orang dengan cara berhitung 1 – 5 secara berurutan. Peserta
yang menyebutkan angka 1 akan berkelompok dengan sesama yang menyebut
angka 1, dan seterusnya.

4.

Fasilitator meminta masing-masing kelompok memilih angka dan meminta
mereka mendiskusikan kata-kata bijak tersebut di dalam kelompok selama 10
menit dengan menentukan topik diskusi yaitu: apa yang dimaksud Gus Dur dalam
pernyatan tersebut dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari?
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5.

Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka.
Masing-masing kelompok menunjuk 2 wakilnya untuk berbagi peran menjelaskan
pernyataan Gus Dur dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Tengah
1.
Fasilitator memberikan apresiasi tentang pendapat semua kelompok dengan
mengatakan bahwa pernyatan Gus Dur juga menjadi keyakinan peserta dan
peserta bahkan bisa memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari alasan
Gus Dur mengatakan hal tersebut.
2.

Fasilitator mengambil 1 papan yang tersisa untuk bersama-sama dibaca. Fasilitator
meminta peserta (bebas) untuk menjelaskan maksud pernyataan dan contoh
(seperti pada bagian awal). Berikan kesempatan kepada 2 – 3 orang.

3.

Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa setelah Gus Dur wafat, orang-orang
mulai mengumpulkan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh Gus Dur yang
diyakini sebagai dasar nilai perdamaian.

4.

Fasilitator menuliskan 9 nilai Gus Dur pada kertas plano dengan menggunakan
spidol besar.

5.

Fasilitator menjelaskan masing-masing nilai tersebut (penjelasan di lampiran).

Bagian Akhir
1.
Fasilitator membuka kesempatan kepada peserta untuk bertanya maupun
berkomentar. Fasilitator bisa memancing dengan pertanyaan, “Mana dari nilainilai ini yang ibu-ibu belum paham?” atau “Mana dari nilai-nilai ini yang paling sulit
dilakukan?” Beri kesempatan kepada 3 – 5 peserta bertanya maupun berkomentar.
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2.

Fasilitator membahas setiap pertanyaan maupun komentar peserta.

3.

Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan bahwa selama pelatihan nanti,
nilai-nilai Gus Dur ini akan menjadi ruhnya. Oleh sebab itulah materi ini diberikan
paling awal agar peserta mengerti ruh dari materi-materi yang akan dipelajari
berikutnya.
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9 NILAI PEMIKIRAN

GUS DUR
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LAMPIRAN 1:
PENJELASAN 9 NILAI PEMIKIRAN GUS DUR
1.

KETAUHIDAN
Nilai pertama ini erat kaitannya dengan keyakinan setiap umat beragama kepada Tuhannya. Tuhan
menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan alam semesta beserta isinya. Manusia diciptakanNya dengan beragam suku dan bangsa, laki-laki maupun perempuan, juga dengan berbagai latar
belakang agama dan budaya. Setiap manusia yang beragama seharusnya memahami bahwa
Tuhanlah yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Manusia hanya mahluk yang menjalankan
tuntunan Tuhan dan Tuhanlah yang akan memberikan ganjaran seadil-adilnya.
Manusia yang beragama seharusnya tidak bertindak selayaknya Tuhan yang sok kuasa dan sok
mengadili orang lain dengan penilaiannya yang mungkin saja hanya memperturutkan hawa nafsu.
Misalnya karena saya orang Islam yang tidak pernah belajar mengenal agama Kristen, ketika teman
saya yang Kristen memakai baju ke gereja yang rapi, maka dengan sok mengadili saya katakan
“Wah, mau bertemu Tuhan saja harus beli baju baru. Agamanya matrealistis, tuh”, dan sebagainya.
Nilai ketauhidan menjadi nilai pertama dari 9 nilai Gus Dur dan juga menjadi bagian dari nilai
menjaga dan membangun perdamaian. Nilai ini penting sekali dipahami oleh setiap umat
beragama agar tidak menjadi manusia yang justru melebihi batas dengan merasa sebagai Tuhan

2.

KEMANUSIAAN
Sebagai manusia sudah seharusnya mengerti apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh manusia.
Disakiti, dibohongi, didiskriminasi, diabaikan, dikucilkan, dan sebagainya adalah hal-hal yang
semua manusia tidak ingin diperlakukan demikian. Sebaliknya, manusia senang apabila dihargai,
dicintai, didukung, dilindungi, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang paling dekat
dengan manusia karena manusia bisa secara langsung merasakan apabila kemanusiaan itu tidak
dipenuhi.
Selain itu, jika dikaitkan dengan kemanusiaan orang beragama, maka manusia beragama akan
membawa nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang diajarkan oleh Tuhannya. Mereka akan
melakukan pembelaan kepada manusia manapun yang disakiti, dirampas haknya, atau yang
terabaikan. Kemanusiaan kita akan bergerak tanpa diminta. Kalau kita ragu menolong orang yang
mengalami kesusahan, kita harus mengingat lagi tentang prinsip kemanusiaan ini.

3.

KEADILAN
Martin Luther King, seorang penggerak anti diskriminasi pada kulit hitam, pernah mengatakan
bahwa “tanpa keadilan, tidak akan ada perdamaian.” Sebagaimana disebutkan di atas bahwa
segala upaya kemanusiaan adalah dalam rangka memenuhi keadilan. Tidak ada siapapun di muka
bumi ini yang berhak menyakiti orang lain dan siapapun yang melakukannya haruslah dihukum.
Siapapun pelakunya tanpa memandang agama, ras, bangsa, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
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Nilai keadilan inilah yang menjadi pembuktian bahwa seseorang benar-benar menghargai
kemanusiaan atau tidak. Misalnya kita cenderung marah ketika teman kita yang berasal dari suku
berbeda melakukan kesalahan, akan tetapi ketika teman kita misalnya orang yang sama sukunya
dengan kita melakukan kesalahan kita cenderung memakluminya. Contoh lain banyak sekali dan
anda bisa menambahkannya sendiri.
4.

KESETARAAN
Nilai ini tanpa perlu penjelasan panjang lebar dengan mudah dapat dipahami. Ya, setara berarti
setingkat, sederajat. Setara kadang dipahami sebagai “tidak membeda-bedakan” dalam persoalan
memperoleh keadilan. Akan tetapi, dalam nilai kesetaraan yang juga diyakini oleh Gus Dur ini, yang
lebih ditekankan adalah soal derajat sosial. Kita sering menyebut “mayoritas-minoritas” dengan
perasaan bahwa minoritas tidak sederajat dengan mayoritas; atau misalnya menyebut “laki-laki dan
perempuan” yang tanpa sadar kita juga mengakui bahwa perempuan tidak sederajat dengan lakilaki”; atau juga penyebutan lain seperti “kaya-miskin”, “dewasa-anak”, dan sebagainya.
Memahami nilai kesetaraan artinya kita secara rendah hati untuk tidak akan pernah menganggap
siapapun dimuka bumi ini lebih rendah atau lebih tinggi dibanding lainnya. Prinsip kesetaraan ini
selalu mengajarkan agar kita bisa bekerjasama dan membangun kekuatan bersama dengan semua
kemampuan dan kebaikan yang ada. Perdamaian tidak akan terwujud kalau sejak awal kita merasa
lebih tinggi atau lebih rendah dari lainnya.

5.

PERSAUDARAAN
Pada akhirnya, ketika kita memiliki semangat kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, maka yang
lahir adalah persaudaraan. Apakah inti dari persaudaraan? Kasih sayang. Kasih sayang inilah yang
akan menjadi semangat kita dalam hidup bersama dengan orang lainnya. Kasih sayang bukan berarti
tidak pernah marah, tidak menghukum, atau tidak melawan, misalnya. Kasih sayang tentu saja harus
tetap berprinsip pada persaudaraan yang dilandasi oleh keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan.
Jadi, ketika kita menghukum maka hukuman kita dalam rangka kasih sayang, karena tidak ingin
kedepannya kesalahan tersebut semakin meyesatkannya dan merugikan orang lain juga.

6.

PEMBEBASAN
Nilai pembebasan merupakan buah dari kasih sayang persaudaraan. Kalau kita menyayangi
seseorang maka kita ingin selalu melihatnya maju, bahagia, dan sukses meskipun kadang jalan yang
ditempuhnya tidak selalu sama dengan apa yang kita yakini. Inti dari nilai pembebasan adalah tidak
memaksakan kehendak kita kepada orang lain ketika mereka meyakini jalannya sebagai sebuah
kebaikan. Di sinilah nilai persaudaraan yang ada pada nilai sebelumnya kadang diuji.

7.

KESEDERHANAAN
Jika kita belajar dari seluruh pemimpin umat beragama, seperti: Muhammad, Yesus, Budha mereka
selalu mengajarkan kesederhanaan. Kesederhanaan bukan saja soal berhemat atau menabung, tapi
sebagai sikap dan prinsip. Jika kita memiliki prinsip kesederhanaan maka kita akan terganggu jika
pejabat memamerkan kekayaan, saudara mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna, atau
diri kita sendiri yang tidak peka kepada tetangga yang kurang mampu.
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Prinsip dari nilai kesederhanaan adalah mengajarkan kita untuk peka kepada semua mahluk di muka
bumi ini yang lapar, kekurangan, dan miskin. Oleh sebab itu, kesederhanaan juga menjadi prinsip
dalam membangun perdamaian yaitu memberikan rasa aman bagi saudara kita yang kekurangan.
Anda bisa memberikan contoh pentingnya prinsip kesederhanaan dalam lingkungan terdekat anda
sendiri.
8.

KSATRIA
Sikap yang ingin dibangun dari nilai ksatria adalah soal tanggung jawab yaitu berani menanggung
akibat dari perbuatan dan berani mengakui kesalahan. Selain itu, nilai ksatria ini juga erat kaitannya
dengan kemauan mengapresiasi dan tidak enggan untuk memberikan pujian.

9.

KEARIFAN LOKAL
Nilai yang terakhir ini merupakan kunci kesuksesan dari semua nilai yang ada ketika diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Setiap orang itu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda dan
budaya itulah yang mengajarkan mereka bagaimana cara hidup dan menjalani kehidupan. Di sana
tentu saja telah mengakar, ajaran, norma, aturan, serta segala sesuatu yang diyakini berkontribusi
baik bagi kemanusiaan. Maka penting sekali kita selalu mengingat dimana kita berada. Anda bisa
memberi contoh nilai kearifan lokal apa di daerah anda yang masih dipegang kuat dan itu telah
terbukti berkontribusi menjaga perdamaian di masyarakat sekitarnya.

Referensi lain:
Dikutip dari http://www.kompasiana.com/azzam_anwar/9-nilai-prisma-pemikiran-gusdur_5516ee67a333115b70ba8954
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SEMBILAN NILAI PEMIKIRAN GUS DUR
Perdamaian pada hakekatnya bukanlah sebuah hasil melainkan sebuah proses yang terus menerus
diusahakan oleh semua pihak yang membutuhkannya. Siapapun yang menginginkan perdamaian, mereka
harus menjaga serta mengusahakan perdamaian dalam ucapan, sikap, hingga perbuatannya. Lebih
jauh, nilai-nilai perdamaian selalu berada dalam setiap usaha-usaha tersebut hingga menjadi semangat
kehidupan manusia itu sendiri.
Beberapa nilai yang dikenal sebagai turunan nilai-nilai perdamaian antara lain, keadilan, anti
diskriminasi dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai
agama manapun, termasuk agama Islam. Gus Dur adalah salah satu tokoh Islam di Indonesia yang sangat
dikenal memperjuangkan nilai-nilai perdamaian tersebut. Bahkan secara khusus, Gus Dur dikenali 9 nilai
pemikirannya yang dekat sekali dengan pembangunan perdamaian. Sembilan nilai ini awalnya dirumuskan
pada peringatan setahun wafatnya Gus Dur di Ciganjur. Ada banyak tokoh nasional yang terlibat seperti
Romo Magnis, Greg Barton dan masih lainnya yang menganggap diri sebagai Gusdurian ataupun sekedar
pengagum Gus Dur belaka.
Sembilan nilai pemikiran Gus Dur ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif
terhadap spektrum pemikiran dan tindakan Gus Dur yang sangat luas. Saking luasnya, sehingga beliau
sering dilabeli kontroversial. Ini dikarenakan Gus Dur adalah orang yang mau dan tanpa segan-segan
berseberangan dengan pendapat mayoritas yang justru kebanyakan adalah para pendukung beliau
sendiri. Terlepas dari kekurangan Gus Dur sebagai manusia, 9 nilai ini akan sangat membantu kita untuk
memahami logika pikir di setiap perilaku dan pendapat Gus Dur itu. Selain itu, diharapkan agar nilai-nilai
ini bisa menjadi teladan dan warisan Gus Dur yang tetap hidup, berkembang dan menjadi peran vital
kehidupan kita.

Nilai pertama: Ketauhidan
Inilah prinsip dasar yang menjadi basis dari seluruh pemikiran Gus Dur. Ketauhidan adalah pengakuan
manusia bahwa tidak ada hal yang lebih penting atau segalanya selain peran dan posisi tunggal Tuhan
sebagai sang Maha segalanya di semesta ini. Prinsip ketauhidan ini membawa konsekuensi riil seperti yang
berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah adalah hak prerogatif Tuhan. Manusia tidak boleh
dan tidak akan bisa mendikte Tuhan untuk begini dan begitu. Jika anda beriman, berbuat baik, bagus
ritual dan sosialnya, itu semua tidak menjadikan wajib bagi Tuhan untuk memasukkan anda kedalam
surga. Sekali-kali tidak. Tuhan bebas untuk melakukan apapun yang Dia mau.
Hebatnya, konsepsi tauhid ini tidak hanya bisa dipahami dan digunakan oleh muslim sendiri.
Sebagai contoh, banyak sarjana Kristen yang mengakui bisa mendalami kekristenan mereka setelah
belajar dan memahami tauhid. Mereka itu seperti Louis Massignon, W.C. Smith, Kenneth Cragg, Hans Kung
dan Bijlefeld (selengkapnya baca bukunya Alwi Sihab, Islam Inkusif, terbitan Mizan). Belajar dari situ, salah
satunya bisa kita pahami kemudian kenapa Gus Dur bisa demikian inklusif. Ketauhidan tidak akan pernah
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bisa memberikan ruang untuk fanatisme buta (yang berarti menganggap diri mutlak yang paling benar
dalam beragama), tapi tauhid memberi landasan kuat untuk beragama dan bergaul dengan ramah dengan
yang lain.

Nilai kedua: Kemanusiaan
Mengapa Gus Dur membela Ahmadiyah? Membela Inul, Dorce dan kaum Tionghoa? Mbak Alisa
berkhusnudzhon bahwa bukan Inul, Dorce dan Ahmadiyah serta Tionghoa-nya yang dibela, tapi
kemanusiaan merekalah yang memanggil Gus Dur untuk membela tanpa timbal balik. Harus diakui bahwa
kita beragama itu cenderung mengedepankan dogma, bukan realitas kemanusiaan itu sendiri.
Maka tidak heran, ada orang “saleh”, rajin shalat dan baca Qur’an, tapi gemar memukuli orang yang
buka warung di siang hari di bulan puasa. Logika kemanusiaan yang hilang diganti dengan seperangkat
doktrin, sehingga keagamaan mereka menjadi kering dan terkadang asosial. Gus Dur memberikan kita
contoh, bahwa kemanusiaan adalah hal yang fundamental dalam hidup. Sebab dari situ kita bisa belajar
untuk memahami dan menerima orang lain dengan terbuka. Gus Dur mengajari kita untuk memanusiakan
manusia, bukan menganggap mereka seperti binatang yang bisa kita pukuli, grebek dan bahkan dibunuh
sesuka kita.

Nilai ketiga: Keadilan
Adakah yang lebih dibutuhkan manusia dalam hidupnya selain keadilan? Tidak ada yang menolak
itu. Itulah kenapa, sebagai contoh, Gus Dur mau berlelah-lelah membela kaum minoritas. Gus Dur berusaha
memberi keseimbangan diantara sekian banyak problem mayoritas versus minoritas di negeri ini. Buat Gus
Dur, mayoritas tidak boleh berwatak minoritas, dan sebaliknya minoritas tidak boleh berwatak minoritas.
Karena jika itu yang muncul, akan muncul ketidak-adilan yang hanya mendasarkan diri pada logika
golongan masing-masing. Prinsip keadilan mensyaratkan keseimbangan peran antara mayoritas dan
minoritas. Tak heran kemudian Gus Dur terkenal sebagai tokoh pluralisme, yang tidak pernah mau tersekat
dalam kotak sempit identitas, tapi aktif menjalin komunikasi dan sinergi dengan semua entitas luar. Tentu
saja, kerjasama ini dilandasi untuk memperoleh keadilan yang benar-benar bisa diterima oleh semua
golongan.

Nilai keempat: Kesetaraan
Ada cerita dari Mbak Alisa, ketika Gus Dur masih menjadi Ketua Umum PBNU, beliau pernah sowan
kepada seorang kiai di Cirebon. Disana, sang kiai ternyata tidak hanya memberikan wejangan, tapi sang kiai
juga bersungguh-sungguh meminta Gus Dur untuk menikahi salah seorang putrinya. Sebelum memberikan
jawaban, Gus Dur meminta ijin untuk pamit mencuci tangan ke belakang. Ternyata itu hanya akal bulus
Gus Dur, beliau ternyata langsung pergi tanpa pamit sama sang kiai.
Di kemudian hari, Mbak Alisa memahami bahwa Gus Dur ini ternyata tidak mau berpoligami karena
menganggap bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu setara. Sehingga kalau Gus Dur berpoligami,
beliau menganggap bahwa itu sudah bentuk ketidak-setaraan. Maka karena tidak enak untuk menolak
permintaan kiai dari Cirebon itu, Gus Dur memilih untuk pergi tanpa pamit.
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Nilai kelima: Persaudaraan
Kenapa persoalan Papua di jaman SBY ini menghabiskan dana begitu besar tapi masih dengan hasil
yang kabur dan bahkan semakin parah? Jawabannya, SBY harus meneladani Gus Dur dalam merangkul
orang Papua. Gus Dur tidak membutuhkan dana besar untuk meredam pergolakan disana. Gus Dur hanya
mengembalikan nama Papua, membolehkan mereka mengibarkan bendera bintang kejora (Gus Dur
menyamakan status bintang kejora dengan bendera GP Ansor, boleh dikibarkan berjejeran dengan Merah
Putih asalkan lebih rendah dari Sang Saka). Dan pendekatan beliau ini lebih efektif dalam mengambil hati
orang-orang Papua, karena Gus Dur menganggap mereka sebagai saudara sebangsa yang memang punya
hak untuk menyuarakan aspirasinya.
Harus jujur diakui, benarkah kita menganggap orang Papua sebagai saudara kita sebangsa dan
setanah air? Kalau sudah, seberapa perduli kita dengan persoalan mereka? Jawabannya akan terlalu
sedikit. Kita kebanyakan hanya peduli kalau Papua harus terus jadi bagian NKRI karena ada tambang emas
dan kekayaan alam dan budaya tak terhingga, atau karena begitu banyaknya talenta emas orang Papua
dalam sepakbola misalkan. Kita masih kurang peduli dengan betapa rendahnya tingkat pendidikan disana,
dan betapa mahalnya biaya hidup disana. Kita juga tidak begitu mengetahui betapa menderitanya rakyat
Papua yang tercerabut dan merasa terasing di tanahnya sendiri, karena begitu banyaknya pendatang yang
menguasai segala lini kehidupan mereka, terutama dalam bidang politik dan ekonomi.

Nilai keenam: Pembebasan
Ketika Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, selain dengan mencontohkan sendiri, beliau juga aktif
mendorong dan membebaskan banyak sekali anak muda NU untuk berekspresi dan berkarya tanpa harus
takut dengan otoritas-otoritas jam’iyyah semacam yang dipunyai para kiai sepuh. Gus Dur rela menjadi
penjamin, pembela dan pelindung mereka dalam menghadapi setiap tekanan yang datang. Buah dari
itu bisa kita lihat sekarang, dimana orang muda NU tidak malu lagi untuk menunjukkan identitas ke-NUannya, hal yang dulu sangat jarang dilakukan jaman orde baru. Banyak intelektual muda NU yang menjadi
akdemisi, pegiat LSM, birokrat dan juga politikus yang mewarnai kebangsaan kita sekarang. Harus diakui,
hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa contoh dan dukungan Gus Dur ketika itu.

Nilai ketujuh: Kesederhanaan
Budayawan Ahmad Tohari bercerita langsung kepada penulis dulu di Banyumas, tentang
kesederhanaan Gus Dur ketika menginap di rumah Kang Tohari. Gus Dur tidak pernah betah tidur di atas
tempat tidur, sehingga beliau selalu minta untuk digelarkan karpet di lantai untuk tidur beliau. Menurut
beliau, Gus Dur memberikan contoh nyata bagaimana kita bersikap sederhana dan tidak mau merepotkan
orang rumah. Padahal, Gus Dur adalah tokoh nasional, tetapi jiwa kesederhanaannya tak pernah luntur.
Selain itu, slogan “Gitu aja kok repot!” juga mencerminkan watak Gus Dur yang tidak mau memperumit
masalah. Mungkin, ini sejalan dengan prinsip Nabi Yassiruu Walaa Tu’assiruu, masalah itu seharusnya
disederhanakan dan dipermudah, bukan malah dipersulit.
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Nilai kedelapan: Ksatria
Ketika menjadi Ketua Umum PBNU (dan ditindak-lanjuti dengan keinginan untuk mencabut Tap MPRS
yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme dan leninisme di Indonesia sewaktu beliau menjadi
Presiden), Gus Dur menyatakan permohonan maaf kepada semua kelompok yang menjadi korban yang
dituduh sebagai eks PKI. Mengapa Gus Dur seberani itu? Karena Gus Dur mengerti sejarah dulu, dimana
banyak orang-orang NU (khususnya Ansor) yang membantai dan membunuhi orang-orang PKI pada tahun
1966 – 1967. Gus Dur berinisiatif memohon maaf, karena memahami seberapapun benar alasan orang NU
dulu, tindakan pembunuhan itu tidaklah etis untuk ditutup-tutupi.
Gus Dur mengajarkan kita untuk bersikap ksatria, mengakui kesalahan kita dan mau memohon
maaf kepada sang korban. Tentu pertimbangan Gus Dur tidaklah sesederhana ini, tapi minimal beliau
memberikan kita contoh nyata tentang sikap ksatria, meskipun kemudian beliau harus menghadapi
gelombang protes dan bahkan konflik berkepanjangan dengan paman beliau, almarhum Pak Ud atau KH
Yusuf Hasyim dari Tebuireng.

Nilai kesembilan: Kearifan lokal
Nilai terakhir ini, membuat Gus Dur kelihatan sebagai orang yang luwes, dimanapun beliau berada,
beliau tidak pernah terlihat kaku apalagi minder dengan sekitar. Ini memberi kita contoh dua hal. Pertama,
banggalah menjadi diri sendiri. Gus Dur dimana-mana selalu pakai peci, berbicara dengan gaya bahasa
dan pemikiran beliau. Beliau tidak harus repot mengikuti protokol istana yang super rumit, beliau bebas
mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun karena beliau mengerti identitas dan watak beliau
sendiri. Kedua, hormati nilai-nilai di sekitar anda hidup. Gus Dur luwes bergaul dengan siapapun, tidak
repot dengan kondisi sekitar, dan menghormati budaya lokal.
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SESI 3: ISLAM MEMANDANG PERAN PEREMPUAN
Tujuan:
Peserta mengetahui ayat-ayat yang menguatkan peran perempuan, baik di dalam
keluarga maupun masyarakat
Waktu:
30 menit.
Bahan:
Tiga Kertas plano yang masing-masing sudah berisi ayat Al Hujarat: 13, Ath-Taubah 71,
dan An-Nahl: 97.
Metode: Ceramah
Catatan Khusus:
Materi ini sebaiknya fasilitator didampingi oleh tokoh agama Islam di sekitarnya yang
cara pandangnya mendukung peran perempuan dalam masyarakat.
Langkah Fasilitasi:
Bagian Awal
1.

Jelaskan kepada peserta tujuan dari materi ini.

2.

Apabila di dalam ruangan terdapat peserta yang tidak beragama Islam, maka
jelaskan juga bahwa meskipun materi ini berjudul “Islam memandang peran
perempuan” akan tetapi semangat yang akan dikedepankan adalah menolak
mengecilkan peran perempuan terutama jika pengecilan tersebut berasal dari
agama.

3.

Yakinkan kepada peserta bahwa agama manapun mengajarkan kesetaraan dan
menginginkan kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Fasilitator
bisa secara khusus menyebut agama para peserta.

Bagian Tengah
1.

Jelaskan kepada peserta bahwa materi ini penting untuk mendukung perempuan
ketika perempuan hendak berperan di luar rumah. Perempuan seringkali dibebani
dengan ajaran dalam agama yang mengecilkan peran perempuan sebatas
“melayani suami” misalnya dalam Islam di Surat An-nisa ayat 34 yang secara
sepotong dikutip “Laki-laki adalah pemimpin dari perempuan” yang lalu diartikan
bahwa hanya laki-laki saja yang bisa berkontribusi di luar rumah sementara
perempuan tidak.

2.

Jelaskan kepada peserta bahwa Islam sangat mendukung perempuan untuk
menjadi orang yang bertaqwa sama dengan laki-laki. Bertaqwa dalam banyak
pengertian selalu menunjuk pada kebermanfaatan kepada masyarakat.
Sebagaimana disebut dalam ayat
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Al Hujarat: 13 yang artinya:
“Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa.”
3.

Ajak peserta yang tidak beragama Islam untuk menanggapi misalnya dengan
pertanyaan, “Apakah di dalam Kristen juga ada ayat yang maksudnya sama
dengan ayat tersebut?” Minta mereka menjelaskan ayat yang disebutkan tersebut
dan bagaimana selama ini ayat tersebut dipahami oleh pengikutnya.

4.

Lalu jelaskan beberapa ayat yang mendukung peningkatan kualitas diri dan peranperan penting perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang
dalam prakteknya bisa bekerja bersama-sama dengan laki-laki.
Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya:
“Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, satu terhadap
lainnya adalah penolong (dalam) menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar.”

5.

Ajak peserta memberi contoh nyata kemajuan perempuan bisa membuat keluarga
dan sekitarnya lebih baik.

Bagian Akhir
1.

Jelaskan bahwa dalam praktiknya ayat-ayat yang menjunjung tinggi peran
perempuan tersebut seringkali dikalahkan dengan stigma-stigma yang dilekatkan
kepada perempuan dan juga penafsiran yang cenderung mengecilkan peran
perempuan hanya di wilayah domestik. (Jika didampingi oleh tokoh agama Islam
sebaiknya dijelaskan tentang kaitan ayat satu dan ayat lainnya dalam Al-Quran
sehingga peserta tidak bingung ketika di hadapkan dengan dua ayat yang sekilas
tampak bertentangan)

2.

Di bagian akhir, fasilitator bisa memberikan ayat penutup yang menegaskan
bahwa nilai kerja yang dilakukan laki-laki dan perempuan dipandang sama di
hadapan Allah
An-Nahl:73 yang artinya:
“Barang siapa mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari
apa yang mereka kerjakan.”
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SESI 4

Mengenal Diri
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SESI 4: MENGENAL DIRI
Tujuan:
•

Peserta mengenal tentang potensi diri.

•

Peserta mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan
potensi.

•

Peserta mengenal tentang definisi gender paling dasar

•

Peserta mampu mengidentifikasi hambatan perempuan yang disebabkan oleh
ketidakadilan gender
Waktu:
60 menit.
Bahan:
•

Meta plan.

•

Kertas Plano.

•

Spidol merah dan biru.

Metode: Diskusi
Langkah Fasilitasi:
Bagian Awal
1.

Sebelum memulai sesi ajak peserta berdiri untuk melalukan tepuk ibu hebat. Bisa
diulang 3 kali jika diperlukan. Demikian urutan tepuknya:
“Saya” (prok prok prok),
“Ibu hebat” (prok prok prok)
“Siap” (prok prok prok)
“Belajar”
“Hebat-hebat, yes!”
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2.

Minta peserta membayangkan apa yang terbesit ketika disebut dengan “ibu yang
hebat”

3.

Tulis jawaban peserta pada kertas plano dengan spidol besar.

4.

Lalu tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah memenuhi semua kriteria
ibu hebat yang mereka bayangkan tersebut?
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Bagian Tengah
1.

Lalu ajak peserta menyebutkan apa saja yang selama ini menghambat mereka
menjadi ibu yang hebat itu? Tulis masing-masing jawaban peserta pada sebuah
meta plan agar nantinya bisa dipindah-pindah. Minta sebanyak-banyaknya
jawaban dari mereka.

2.

Mintalah peserta melihat ragam jawaban yang ada.

3.

Minta mereka mengelompokkan jawaban yang kira-kira menurut mereka
maksudnya sama.

4.

Berikan nama penyebutan untuk masing-masing kelompok jawaban hambatan
itu.

5.

Beberapa nama penyebutan yang bisa diusulkan oleh fasilitator:

6.

7.

a.

Waktu/kesempatan (untuk mewakili jawaban yang menyebutkan
kurangnya waktu, terbatas waktu, tidak ada kesempatan atau tidak ada
waktu).

b.

Dukungan (misalnya dilarang atau tidak didukung suami, keluarga, dan
lain sebagainya).

c.

Keterampilan (misalnya merasa bodoh, tidak mampu, ada yang lebih
pintar, minder, malu, dan lain sebagainya).

d.

Stereotip (misalnya perempuan disebut sok, meninggalkan keluarga,
menterlantarkan anak, dan lain sebagainya).

e.

Diskriminasi (misalnya gaji lebih rendah dari laki-laki, disepelekan karena
perempuan, dan lain sebaginya).

Fasilitator menjelaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut khas (karena jarang
dialami laki-laki) dialami oleh perempuan dimanapun. Oleh sebab itu, perempuan
masih berjuang untuk menghapus hambatan-hambatan yang dialami diri mereka.
Hambatan-hambatan tersebut bukan sebuah takdir, melainkan disebabkan
ketimpangan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan
Ajak peserta menyebutkan apa definisi laki-laki dan perempuan. Apa sih
perempuan itu? Apa sih laki-laki itu?

8.

Bagikan kertas meta plan merah dan kuning. Merah untuk laki-laki dan kuning
untuk perempuan. Minta mereka menuliskan sebanyak-banyaknya yang mereka
pahami tentang definisi keduanya.

9.

Pasang dua kertas plano di tembok (yang tidak jauh dari papan kertas plano di
depan). Minta peserta menempelkan jawaban dengan mengelompokkan warna
merah dan kuning pada kertas plano yang berbeda.
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10.

Kemungkinan jawaban peserta biasanya (umumnya) sebagai berikut:
Laki-laki
Kuat, perkasa, jantan, tangguh, dsb
Pencari nafkah, imam keluarga, dsb

Perempuan
Keibuan, lemah, sensitif, dsb
Mengurus anak, mengurus keluarga,
dsb
Sunat, punya penis, mimpi basah, dsb Melahirkan, menyusui, menstruasi,
dsb
Pelindung, mengatur
Yang dilindungi, yang diatur, dsb
Dll
dll
12.

Bacakan jawaban peserta dengan mengambil meta plan kelompok merah.

13.

Bacakan jawaban peserta dengan mengambil meta plan kelompok kuning.

14.

Ambil salah satu jawaban, misalnya jawaban dari meta plan kuning “mengurus
anak” (bisa lainnya). Lalu tanyakan, apakah “mengurus anak” bisa juga dilakukan
laki-laki? Jawabannya bisa.

15.

Lalu ulangi lagi dengan mengambil meta plan kuning, misalnya “melahirkan” (bisa
lainnya yang menunjukan jawaban hanya dialami perempuan). Lalu tanyakan,
apakah melahirkan bisa dilakukan laki-laki? Jawabannya tidak.

16.

Ulangi kedua pertanyaan di atas untuk semua jawaban yang telah ditulis oleh
peserta.

17.

Jelaskan bahwa hal-hal yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan
perempuan disebut sebagai TAKDIR. Sementara yang bisa dipertukarkan adalah
GENDER. Tegaskan bahwa takdir sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah.
Sementara gender hasil dari budaya atau yang dikenal sebagai konstruksi sosial,
jadi bisa berubah dan diubah.

18.

Lalu, minta peserta mengumpulkan mana dari bagian kuning dan merah yang
masuk sebagai Takdir dan yang Gender. Misalnya seperti bagan berikut:
Takdir
•
•
•
•
•
•
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Menyusui
Melahirkan
Menstruasi
Punya vagina
Punya penis
Dll

Gender
•
•
•
•
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Keibuan, lemah, sensitif,
Mengurus anak, mengurus
keluarga
Yang dilindungi, yang diatur
Dll

Bagian Akhir
1.

2.

Fasilitator menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari takdir dan gender ini
menjadi rancu. Lebih jauh, ketidakpahaman masyarakat, terutama perempuan
pada pemahaman tentang gender ini, membuat perempuan kesulitan mengenali
hambatan yang menimpanya ketika hendak mengembangkan diri atau
berkontribusi dalam masyarakatnya. Kalaupun diberi kesempatan, seringkali
perempuan sengaja dilemahkan potensinya dan tidak dipercaya. Misalnya
perempuan selalu saja diposisikan sebagai bendahara atau sekretaris atau
bahkan sesi konsumsi ketika dalam pencalonan struktur kepanitiaan. Hal ini
biasanya dikuatkan dengan mengatakan bahwa perempuan lebih cocok pada
posisi tersebut karena punya sikap keibuan dan telaten. Sementara posisi ketua
atau pemimpin selalu dipegang laki-laki meskipun sebenarnya kapasitasnya
tidak mumpuni.
Fasilitator menjelaskan pentingnya sesama perempuan untuk tidak ikut memberi
beban hambatan kepada perempuan lain. Jadi, sesama perempuan harus saling
bergandeng tangan yang kuat agar tidak terpecah-belah dan meringankan beban
hambatan sesama perempuan.

3.

Jika berkesempatan, fasilitator bisa memperkenalkan mengenai bentuk-bentuk
ketidakadilan gender.
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LAMPIRAN 2
Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender
1.

Diskriminasi (pembedaan) Berbasis Gender atau pembedaan berdasarkan peran, fungsi, hubungan
laki-laki dan perempuan, atau pembedaan perlakuan karena menganggap laki-laki berbeda dengan
perempuan. Diskriminasi bisa terjadi dalam ruang publik, juga pada tingkatan yang tidak tampak,
seperti melalui ideologi budaya dan kepercayaan, kemiskinan, dll. Bentuk-bentuk diskriminasi
adalah:
a.

Langsung/sengaja: mengacu pada perbuatan yang jelas-jelas mendiskriminasi perempuan.

b.

Tidak langsung/tidak sengaja: terjadi ketika suatu tindakan dilakukan tanpa maksud
mendiskriminasi tapi efeknya (hasil akhir) menghambat atau menafikan hak perempuan untuk
dapat menikmati hak-haknya di semua bidang.

c.

Diskriminasi masa lalu: diskriminasi terjadi di masa lalu namun akibatnya masih dirasakan
sampai sekarang.

d.

Diskriminasi berganda: gabungan berbagai diskriminasi (ras, etnis, seks, status sosial, agama,
umur, disabilitas).

2.

Pembedaan/diskriminasi gender pada umumnya menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaaan hak dan kewajiban antara
laki-laki dan perempuan. Penanaman ideologi yang masih bias gender ini terus berlangsung mulai
dari tingkat keluarga sampai di ruang-ruang publik, bahkan dan kebijakan negara. Diskriminasi
kemudian terlanggengkan melalui produk-produk kebijakan.

3.

Kekerasan Terhadap Perempuan. Setiap perbuatan terhadap seseorang pada seseorang yang
dilakukan atas dasar jenis kelaminnya atau diakibatkan oleh bias gender. Kekerasan ini termasuk
tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk
tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan, baik terjadi di lingkup domestik atau
rumah tangga maupun di area publik termasuk di tingkat komunitas/masyarakat. Kekerasan ini
meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, bersifat verbal maupun nonverbal, kekerasan seksual,
kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan sangat banyak,
baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual, maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan,
hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem negara. Berikut ini beberapa bentuk kekerasan
yang teridentifikasi sering terjadi pada perempuan:
a.

Kekerasan Fisik
Dalam konteks relasi personal kekerasan fisik yang dialami korban antara lain tamparan,
pemukulan, penjambakan, pendorongan, penendangan, pencekikan, penyiksaan dengan
benda tajam atau tumpul, serta pembakaran.
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b.

Kekerasan Psikis atau Mental
Bentuk penyiksaan mental yang sering dialami korban antara lain makian, penghinaan yang
berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk
memunculkan rasa takut, larangan keluar rumah, atau bentuk pembatasan bergerak atau
beraktivitas lainnya. Kekerasan mental atau psikis ini seringkali tidak disadari sebagai salah
satu bentuk kekerasan.

c.

Kekerasan Ekonomi
Kekerasan ekonomi atau deprivasi secara ekonomi yang sering dialami oleh perempuan
terutama ibu rumah tangga tanpa penghasilan adalah tidak diberikan nafkah ekonomi yang
cukup dan diberikan secara tidak rutin.

d.

Perdagangan Perempuan
Perempuan Indonesia baik dewasa, remaja, maupun anak-anak banyak menjadi korban praktik
perdagangan manusia, antara lain diperdagangkan untuk menjadi PSK, pengemis, pelayan
bar, pengedar narkoba, Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan kawin kontrak trans-nasional

e.

Beban Ganda
Adanya pekerjaan yang harus dilakukan oleh perempuan: a. pekerjaan domestik yang
dianggap sebagai kewajiban; b. pekerjaan publik yang dianggap bersifat ‘hanya tambahan’
bahkan kegiatan di masyarakat.

f.

Stereotip/Pelabelan
Stereotip berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata stereos (solid, firm) yang artinya
kuat/tegas dan kata typos (impression) atau pandangan. Stereotip adalah pelabelan atau
pembakuan citra untuk laki-laki dan perempuan.

g.

Subordinasi
Menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki atau menganggap laki-laki lebih
utama daripada perempuan. Anggapan ini didasarkan pada penafsiran teks agama, tradisi,
dan mitos-mitos tentang kehebatan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan. Anggapan ini
umumnya menyebabkan kedudukan dan peran salah satu jenis kelamin lebih rendah daripada
jenis kelamin lainnya. Posisi yang lebih rendah itu biasanya diberikan pada perempuan,
yang akibatnya berdampak pada pembatasan ruang gerak perempuan di berbagai bidang
kehidupan. Sebagai contoh, karena laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah dan kepala
keluarga, maka posisi perempuan sebagai istri lebih rendah.

h.

Marginalisasi/Peminggiran/Pemiskinan
Pemiskinan perempuan atau peminggiran secara ekonomi. Proses ini terjadi di rumah tangga,
masyarakat, dan bahkan negara.
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COVER SESI 5

SESI 5

Pengertian “Konﬂik” dan “Damai”
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SESI 5: PENGERTIAN “KONFLIK” DAN “DAMAI”
Tujuan:
Peserta memahami kata “konflik” dan “damai” secara positif dan negatif.
Waktu: 30 menit.
Bahan:
•

Dua Papan Flipchart.

•

Kertas Plano.

•

Spidol besar warna hitam, biru dan merah.

Metode: Diskusi Bersama
Langkah Fasilitasi:
1.

Fasilitator mengajak peserta melakukan curah pendapat mengenai pengertian
konflik dan damai dengan cara sebagai berikut:
a.

Fasilitator menulis kata “konflik” pada kertas plano dan meminta peserta
menyampaikan apa yang mereka ingat jika mendengar kata konflik.

b.

Fasilitator menuliskan semua jawaban yang diberikan peserta pada kertas
plano tersebut.

c.

Jika ada, fasilitator melingkari (dengan spidol merah) kata-kata positif yang
diberikan peserta mengenai konflik.

d.

Fasilitator menulis kata “damai” pada kertas plano dan meminta peserta
menyampaikan apa yang mereka ingat jika mendengar kata damai.

e.

Fasilitator menuliskan semua jawaban yang diberikan peserta pada kertas
plano tersebut.

f.

Jika ada, fasilitator melingkari (dengan spidol merah) kata-kata negatif yang
diberikan peserta mengenai damai.

g.

Fasilitator mendiskusikan bersama peserta bagaimana “konflik” tidak selalu
bernuansa negatif dan “damai” kadang-kadang tidak bernuansa positif
(lihat materi untuk fasilitator).
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2.

Jika waktu mengijinkan, fasiltator dapat melanjutkan sebagai berikut:
a.

Fasilitator meminta peserta mencari pasangan (atau bertiga).

b.

Fasilitator menjelaskan bahwa ia akan membacakan beberapa kalimat dan
meminta peserta mendiskusikan serta mengatakan apakah hal tersebut
adalah hal yang positif atau hal yang negatif. Kata-kata yang dibacakan:
•
Kita tidak boleh bertengkar mengenai hal ini, mari kita bicarakan baikbaik  Damai yang positif karena mengajak membicarakan hal-hal
yang diperlukan tanpa bertengkar.
•

Kita harus bersatu agar bisa menyingkirkan ketua koperasi  Damai
yang negatif karena menggunakan persatuan untuk kemalangan
orang lain.

•

Sekalipun kita tidak setuju, sebaiknya kita diam saja, memang
dia seperti itu orangnya  konflik yang negatif; terjadi perbedaan
pendapat tetapi tidak dibahas hanya karena tidak mau berkonflik.

Catatan untuk Fasilitator:
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•

Sangat disarankan selain membaca dari materi terlampir, fasilitator juga mencari
dari berbagai sumber materi yang berkaitan dengan “konflik positif” dan “damai
negatif.”

•

Fasilitator dapat mengubah dan menambahkan kalimat sebagaimana yang
dianggap baik oleh fasilitator. Yang penting adalah fasilitator paham bagaimana
mengelompokkan kalimat tersebut menjadi “damai yang negatif” atau “damai
yang positif” atau “konflik yang negatif” atau “konflik yang positif” serta mampu
memberikan penjelasan kepada peserta.

•

Pembahasan bisa beragam sesuai dengan kebijakan dari fasilitator.

•

Sangat baik bila tulisan yang dibacakan juga dituliskan di kertas plano agar peserta
mudah melihat dan mendiskusikan maknanya.
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LAMPIRAN 3 :
KONFLIK DAN DAMAI1
Konflik dapat terjadi:
•

Dalam diri sendiri;

•

Antara dua orang atau lebih;

•

Dalam sebuah kelompok orang;

•

Antara dua kelompok atau lebih (kelompok masyarakat, daerah, dll); dan/atau

•

Antara dua negara atau kelompok negara-negara.

Setiap konflik mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda. Tetapi, ada hal-hal yang serupa yang terjadi
hampir pada setiap konflik, baik konflik pada tingkat keluarga maupun perang antara 2 negara. Hal-hal
tersebut adalah:
1.

Hubungan
Konflik sebenarnya merupakan salah satu bentuk hubungan antara 2 orang atau 2 kelompok yang
menilai bahwa mereka mempunyai tujuan yang berbeda dan tidak mungkin keduanya mencapai
tujuan tersebut secara bersama-sama.

2.

Intervensi
Kedua kelompok tersebut sangat mungkin melihat bahwa kelompok lawan mereka mencoba
menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka tersebut.

3.

Keterbatasan Sumber Daya
Sumber daya sering memegang peranan penting dalam konflik. Adapun yang dimaksud dengan
sumber daya adalah sumber daya yang dapat dilihat secara fisik seperti air, tanah, dll – dan juga
yang tidak dapat dilihat secara fisik – misalnya kekuasaan, harga diri, dll. Sering kali dalam konflik
disebabkan oleh hadirnya perasaan dari kelompok-kelompok terkait bahwa sumber daya yang ada
tidak cukup untuk mereka semua.

4.

Saling bergantung
Menarik untuk diamati bahwa banyak konflik terjadi justru ketika orang/kelompok terkait dalam
beberapa hal saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain.

5.

Tahapan tertentu
Konflik seringkali terjadi dengan tahapan tertentu – pada waktu yang berbeda konflik mempunyai
bentuk yang berbeda pula.

1

Materi diambil dari berbagai sumber; materi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengadaan modul untuk
program WISE.
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Konflik Positif/Negatif & Damai Positif/Negatif
Seringkali orang berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif dan
damai seringkali dianggap sesuatu yang pasti baik atau positif. Tetapi, sesungguhnya baik damai maupun
konflik perlu dilihat lebih dalam karena keduanya mempunyai nilai positif maupun negatif. Dibawah ini
adalah sedikit penjelasannya.

NEGATIF

POSITIF

DAMAI

KONFLIK

Menghasilkan:
•
Harmonis
•
Bekerjasama
•
Kesejahteraan
•
Memberikan harapan
•
Aman
•
Keterbukaan
•
Transparansi

Menghasilkan:
•
Empati
•
Pengertian
•
Lebih mengenal
•
Saling menghargai

Dapat dilihat ketika terjadi
•
Pembiaran/Pengabaian
•
Ketidak-pedulian
•
Bersatu untuk
mencelakakan orang lain

Dapat dilihat ketika terjadi
•
Kekerasan
•
Diskriminasi
•
Ketidak-adilan
•
Rasa tidak aman
•
Ketidak-setaraan (ada
yang lebih berkuasa dan
menekan yang lemah)

		

34

MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

COVER SESI 6

SESI 6

Memahami Situasi Sekitar
(Analisis Konﬂik)
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SESI 6: MEMAHAMI SITUASI SEKITAR (ANALISIS KONFLIK)
Tujuan:
•

Peserta mampu bersikap kritis terhadap situasi sekitar.

•

Peserta mendapat pembekalan bagaimana melakukan analisis terhadap situasi
sekitar dengan menggunakan alat analisis “Pohon Masalah” dan “Bawang
Bombay.”

Waktu: 180 menit.
Bahan:
•

Kartu metaplan untuk analisis pohon masalah disiapkan sebanyak 3 set.

•

Kartu metaplan untuk analisis pemetaan hubungan pemangku kepentingan
disiapkan sebanyak 3 set.

•

Kertas plano.

•

Selotip kertas.

•

Spidol besar merah, hitam, hijau, dan biru.

Metode: Paparan dan Diskusi kelompok kecil.
Langkah Fasilitasi:
1.

Fasilitator memulai dengan menjelaskan pentingnya memahami situasi sekitar
khususnya sebelum memutuskan tindakan apa yang akan kita lakukan atas suatu
permasalahan.

2.

Fasiltator mengenalkan alat-alat analisis – satu per satu – yang dapat membantu
kita memahami situasi sekitar dengan lebih baik:
a.

POHON MASALAH – 15 MENIT
Inti penjelasan pohon masalah adalah sebagai berikut:
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DD

Tujuan dari analisis menggunakan “Pohon Masalah” adalah untuk
memahami sebab dan akibat dari sebuah masalah. Dengan
mengetahu sebab akibatnya, kita dapat menemukan akar masalah –
atau sumber penyebab – dari masalah tersebut.

DD

Cara melakukan analisis ini adalah:
a.

Gambarlah sebuah pohon yang besar.

b.

Buat daftar semua peristiwa yang terjadi dan hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dianalisis.

c.

Tuliskan peristiwa/hal-hal tersebut pada lembaran kertas – satu
peristiwa/satu hal pada satu lembar kertas

d.

Diskusikan dan susun kertas-kertas tersebut dengan panduan,
yang paling bawah (bagian akar dari pohon) merupakan
penyebab dan di atasnya (bagian buah dari pohon) adalah
akibat.
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DD

b.

Jika ada peristiwa yang dinilai oleh kelompok (setelah didiskusikan)
sebagai akibat dan juga penyebab, tuliskan keduanya pada kartu yang
berbeda. Seringkali ini merupakan tanda bahwa masalah tersebut
sudah pelik dan berputar.

BAWANG BOMBAY – 15 MENIT
Penjelasan mengenai analisis “Bawang” dapat dilihat pada lembar materi
untuk fasilitator. Intinya adalah:
DD

Tujuan dari analisis “Bawang” adalah untuk mengetahui ‘keinginan’,
‘kepentingan’ dan ‘kebutuhan’ dari para pihak yang berselisih.
Dengan mengetahui kebutuhan dari para pihak akan lebih mudah
ditemukan jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak (atau lebih)
yang sedang berselisih. Analisis menggunakan alat ini sangat sering
digunakan dalam negosiasi dan mediasi.

Cara melakukan analisis ini adalah;
a.

Gambarlah 3 lingkaran berlapis (seperti bawang).

b.

Tempatkan keinginan pada lapisan paling atas; fasilitator dapat
menanyakan apa yang disebutkan para pihak sebagai hal yang harus
mereka dapatkan. Seringkali mereka mengucapkannya sebagai, “Saya
membutuhkan hal ini” atau “Saya harus mendapatkan hal ini.” Ingat,
sekalipun mereka menyebutkannya sebagai kebutuhan, seringkali
hal tersebut sebenarnya merupakan keinginan dan kebutuhan
sesungguhnya masih perlu digali lagi.

c.

Setelah mengetahui keinginan, tanyakan mengapa mereka
menginginkan hal tersebut. Dengan kata lain, alasan dari keinginannya
ini sebenarnya merupakan kepentingan yang menjadi dasar dari
kenginannya.

d.

Setelah mengetahui kepentingan dari para pihak, gali lebih dalam
lagi untuk mengetahui kebutuhannya. Caranya dengan menanyakan
sekali lagi mengapa hal yang baru dikemukakannya penting untuk
mereka.
Contoh:
Seorang pedagang jeruk pada suatu hari dikunjungi oleh 2 orang
perempuan yang ingin membeli satu-satunya jeruk yang ia miliki.
Perempuan pertama adalah seorang Ibu muda dan perempuan kedua
adalah seorang nenek.

e.

DD

Kedua-duanya mengatakan bahwa mereka harus
mendapatkan jeruk tersebut.

DD

Pedagang tersebut bertanya kepada si Ibu, “Mengapa Ibu
memerlukan buah jeruk ini?” Ibu tersebut menjawab, “Saya
membutuhkannya untuk membuat kue ulang tahun anak saya”
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DD

Pedagang bertanya juga kepada Nenek, “Mengapa Nenek
memerlukan buah jeruk ini?” Nenek tersebut menjawab,
“Saya membutuhkannya sebagai obat cucu saya yang sedang
sakit.”Setelah mengetahui kepentingan dari para pihak, gali
lebih dalam lagi untuk mengetahui kebutuhannya. Caranya
dengan menanyakan sekali lagi mengapa hal yang baru
dikemukakannya penting untuk mereka.

DD

Pedagang bertanya lagi kepada si Ibu, “Mengapa jeruk inI
diperlukan untuk kue ulang tahun anak Ibu?” Ibu tersebut
menjawab, “tanpa kulit jeruk, kue ulang tahun anak saya tidak
akan enak.”

DD

Pedagang bertanya lagi kepada si Nenek, “Mengapa atau
tolong jelaskan bagaimana jeruk ini bisa menjadi obat bagi cucu
Nenek yang sedang sakit?” Nenek tersebut menjawab, “Air jeruk
ini dapat saya campurkan madu dan akan menyembuhkan cucu
saya.”
Dari cerita pendek ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

DD

IBU
Saya harus
mendapatkan jeruk
tersebut

NENEK
Saya harus
mendapatkan jeruk
tersebut

KEPENTINGAN

Saya perlu
membuat kue ulang
tahun untuk anak
saya

Saya perlu
membuat obat
untuk cucu saya
yang sedang sakit

KEBUTUHAN

Saya memerlukan
kulit jeruk tersebut
untuk membuat
kue

Saya memerlukan
air jeruk untuk
membuat obat

KEINGINAN

Dari cerita pendek ini dapat dilihat bahwa satu jeruk ini dapat memenuhi
kebutuhan yang berbeda dari Ibu dan nenek yang sedang berselisih.
c.

PEMETAAN HUBUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN – 15 MENIT
Penjelasan pemetaan hubungan pemangku kepentingan bisa dilihat pada
lembar materi untuk fasilitator. Intinya adalah:
DD
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Tujuan dari analisis menggunakan “pemetaan hubungan pemangku
kepentingan” adalah untuk siapa saja yang terlibat – baik langsung
maupun tidak langsung – dalam sebuah permasalahan. Selain itu,
analisis ini juga membantu untuk melihat bagaimana hubungan
antara para pihak yang terlibat tersebut.
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DD

Cara melakukan analisis ini adalah:
a.

Siapkan berbagai kertas dengan ukuran yang berbeda.

b.

Buat daftar semua pemangku kepentingan (aktor?) dari sebuah
peristiwa – baik yang langsung terlibat maupun yang tidak
langsung terlibat.

c.

Diskusikan dan tentukan siapakah yang paling berpengaruh
dalam peristiwa tersebut. Tuliskan setiap nama (Eka, Ari, dll)
atau jabatan (Ketua RT, Lurah, dll) atau kelompok (pemuda
pengkolan, ibu-ibu arisan, dll) pada satu lembar kertas sesuai
dengan besarnya pengaruh. Jadi, yang paling besar pengaruhnya
dituliskan pada lembar yang ukurannya paling besar. Kalau ada
yang sama besar pengaruhnya, maka ditulis pada lembar kertas
yang berbeda tetapi ukuran kertasnya sama.

d.

Diskusikan dan gambarkan jenis hubungan yang ada diantara
para pihak sebagai berikut:
•

Satu garis  hubungan baik (cukup mengenal tapi tidak
bekerjasama);

•

Dua garis  hubungan sangat baik (bekerja sama);

•

Satu garis dengan tanda zigzag  hubungan berkonflik;
dan

•

Garis putus-putus  hubungan biasa saja; mungkin saling
mengenal tapi tidak pernah saling berkunjung.

Contoh gambar dapat dilihat pada lembar materi untuk fasilitator.
3.
4.

Fasilitator membagikan handout untuk setiap peserta.
Fasilitator mengundang peserta untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas.

STUDI KASUS – 90 MENIT
1.

Fasilitator membagikan studi kasus dan meminta peserta tetap dalam
kelompoknya dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
•

Bahwa studi kasus ini bukanlah kisah nyata, hanya cerita yang ditulis untuk
membantu proses belajar pada pelatihan.

•

Bahwa semua orang boleh memberikan pendapatnya atas pertanyaanpertanyaan yang perlu dijawab.

2.

Fasilitator memberikan waktu 10 – 15 menit kepada peserta untuk membaca studi
kasus secara pribadi.

3.

Fasiltator mengajak peserta bersama-sama membaca studi kasus dan menuliskan
fakta-fakta yang ditemui:
•

Ibu-Ibu Desa Sedangmaju sedang menghadapi perselisihan.
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•

•

•

•

Desa Sedangmaju:
•

Terletak di Kecamatan Baru;

•

Dialiri sungai Monumen; dan

•

Terdiri dari 2 dusun:

•

Dusun Bawah yang terletak di bantaran Sungai Monumen  dimana
sampah bertumpuk.

•

Dusun Atas yang terletak di dekat jembatan (diatas).

Warga Dusun Bawah:
•

Penduduk asli;

•

Pemilik tanah yang kemudian dijual ke warga Dusun Atas;

•

Pindah ke bantaran sungai; dan

•

Ibu-Ibu Dusun Bawah banyak yang bekerja sebagai asisten rumah
tangga untuk rumah-rumah di Dusun Atas.

Warga Dusun Atas:
•

Berpendidikan cukup baik; dan

•

Ibu-Ibu banyak yang bekerja sebagai guru, bidan dan di kantor desa.

Banyak kelompok yang ada di Desa Sedangmaju
•

Kelompok memasak Ibu-Ibu Dusun Atas.
xx

•

Bertukar resep makanan utama.

Kelompok memasak Ibu-Ibu Dusun Bawah.
xx

Membuat makanan ringan.

xx

dijual ke sekolah-sekolah.

•

Ibu-Ibu tidak pernah bertemu/berhubungan

•

Ibu-Ibu Dusun Atas menganggap Dusun Bawah kotor, bodoh dan
anak-anaknya nakal.

•
•

Ibu-Ibu Dusun Bawah menyalahkan Dusun Atas karena sering
membuang sampah di sungai – sehingga sering banjir.
Perlombaan masak di kecamatan
•

•
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Pak Kades membentuk tim gabungan.
xx

Ketua: Ibu Ari – ketua PKK (warga Dusun Atas).

xx

Wakil Ketua: Ibu Eka – ketua kelompok memasak Dusun Bawah.

Rapat pertama tidak dihadiri Ibu-Ibu Dusun Bawah.
xx

Karena Ibu-Ibu Dusun Bawah tidak ada yang ingin ikut lomba.

xx

Ibu Ari minta Ibu Eka jadi ketua tim tapi ibu Eka tidak menggubris.

•

Ibu Eka dan Ibu Ari datang ke Pak Yunus – meminta agar Desa
Sedangmaju mengirimkan 2 tim masak.

•

Pak Kades marah dan mengancam tidak usah kirim tim untuk lomba
sama sekali.

MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

4.

Fasilitator memberikan penjelasan sebagai berikut:
•

Dua kelompok akan melakukan analisis “Pohon Masalah”, 2 kelompok
melakukan analisis “Bawang Bombay” dan 2 kelompok melakukan analisis
“pemetaan hubungan aktor.”

•

Waktu berdiskusi hanya 30 menit.

CATATAN UNTUK FASILITATOR:
•

Fasilitator perlu mendampingi kelompok agar bisa melakukan analisis secara
benar.

•

Fasilitator bisa memperpanjang waktu diskusi paling lama 10 menit.

“Pohon Masalah”:
Pertanyaan Pengarah untuk analisis
angmaju saat ini?
Masalah apa yang dihadapi Desa Sed
1.
Dusun Atas dan Ibu-Ibu Dusun Bawah.
JAWABAN: Ketegangan antara Ibu-Ibu
salah utama di Desa Sedangmaju.
Silakan buat pohon masalah dari ma
2.

Pertanyaan Pengarah untuk analisis
“Bawang Bombay”
1.
Menurut Anda, apakah yang menja
di keinginan Ibu-Ibu Dusun Atas
dan
keinginan Ibu-Ibu Dusun Bawah?
2.
Coba temukan kepentingan dan keb
utuhan dari Ibu-Ibu Dusun Atas dan
Dusun
Bawah.

“Pemetaan Hubungan Aktor”
Pertanyaan Pengarah untuk analisis
kasus ini?
Siapa saja aktor yang terlibat dalam
1.
JAWABAN:
Pak Kades
Pak Yunus
Ibu-Ibu Dusun Atas
Ibu-Ibu Dusun Bawah
Ibu Ari
Ibu Eka
ut
para aktor pada kasus ini menur
Silakan petakan hubungan dari
2.
pemahaman Anda.
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5.

Fasilitator mengajak peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok masingmasing.
Catatan untuk fasilitator:

6.
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a.

Sangat mungkin ada perbedaan hasil analisis dari setiap kelompok. Hal
ini wajar dan fasilitator bisa membantu peserta untuk saling menghargai
pendapat yang berbeda.

b.

Fasilitator cukup memperhatikan dan membahas hal-hal yang sangat
esensial dari hasil tersebut dalam bentuk pertanyaan, misalnya:
•

Mengapa beberapa hal dinilai sebagai penyebab oleh satu kelompok
sementara kelompok lain menilainya sebagai akibat?

•

Mengapa aktor “X” dinilai sebagai yang paling besar pengaruhnya?

•

dan lain sebagainya.

Fasilitator menyimpulkan dengan mengatakan bahwa semua hasil diskusi
berharga karena merupakan pemikiran dari beberapa orang yang saling bertukar
pendapat. Fasilitator menekankan pentingnya berdiskusi dalam melakukan
analisis terhadap sebuah situasi.
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PERSETERUAN KELOMPOK MEMASAK2

Pak Yunus, sekretaris desa di Desa Sedangmaju sedang bersusah hati karena Ibu-Ibu di desa tersebut
menghadapi perselisihan yang sangat serius tetapi dia tidak mengerti bagaimana menyikapinya.
Desa Sedangmaju terletak di kecamatan Baru yang dialiri sungai Monumen. Desa Sedangmaju terdiri
dari 2 dusun, yaitu Dusun Bawah dan Dusun Atas. Kedua nama dusun tersebut mencerminkan letak
mereka; Dusun Bawah terletak di bantaran Sungai Monumen dimana bisa ditemukan tumpukan sampah
dimana-mana; sementara lokasi Dusun Atas adalah dekat jembatan yang memang dibuat diatas Sungai
Monumen.
Sebagian besar warga Dusun Bawah sebenarnya adalah penduduk asli Desa Sedangmaju. Beberapa
generasi sebelumnya merupakan pemilik dari tanah yang sekarang ditempati oleh warga Dusun
Atas. Sekitar dua puluh tahun terakhir, warga Dusun Bawah perlahan-lahan berpindah ke bantaran
sungai karena tanah mereka dibeli oleh warga Dusun Atas. Banyak penduduk Dusun Atas merupakan
berpendidikan cukup baik dan ibu-ibu Dusun Atas banyak yang bekerja sebagai guru, bidan dan
bahkan di kantor desa. Mungkin karena banyak dari ibu-ibu di Dusun Atas banyak bekerja, mereka
tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus rumah mereka. Karena itu, banyak dari ibu-ibu Dusun
Bawah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk rumah-rumah di Dusun Atas.
Desa Sedangmaju adalah desa yang aktif. Penduduknya banyak membentuk kelompok-kelompok
seperti kelompok seni, kelompok pengajian, dll. Demikian juga Ibu-Ibu yang tinggal di Dusun Atas dan
Dusun Bawah. Ibu-Ibu Dusun Atas rajin mengikuti kegiatan PKK di kantor desa yang letaknya tidak jauh
dari pemukiman mereka. Berbagai kegiatan dilaksanakan dan salah satu yang paling disukai adalah
kegiatan masak memasak. Para Ibu di dusun ini sering bertukar resep makanan utama* khas dari
daerah masing-masing. Maklumlah sebagian besar penduduk Dusun Atas adalah pendatang di daerah
tersebut.

2

Studi kasus ini merupakan kasus fiktif yang terinspirasi dari kasus “Dueling Choirs”. Kasus ini dibuat khusus
untuk pelatihan bertema “Perempuan, Islam dan Perdamaian” dalam program Women Participation for Inclusive
Society (WISE) dari Wahid Foundation
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Sementara itu, ibu-ibu Dusun Bawah pun mempunyai kelompok yang menekuni masak memasak
khususnya membuat makanan ringan**. Bahkan, kelompok ini sering menjual hasil masakannya ke
sekolah-sekolah sekitarnya.
Sayang sekali kedua kelompok ini tidak pernah bertemu dan berbagi pengetahuan. Banyak cerita
beredar di Dusun Bawah bahwa Ibu-Ibu Dusun Atas sering mengatakan hal-hal yang buruk mengenai
penduduk Dusun Bawah, misalnya bahwa penduduk Dusun Bawah kotor, bodoh, dan anakanaknya nakal. Sementara penduduk Dusun Bawah sering menyalahkan penduduk Dusun Atas atas
penumpukan sampah di sungai yang dianggap menjadi penyebab utama banjir. Para Ibu yang bekerja
untuk rumah-rumah di Dusun Atas sering diminta untuk membuang sampah di sungai saja.
Sebagai bagian dari perayaan hari kemerdekaan Indonesia, Pak Kades – yang adalah penduduk
Dusun Atas – meminta agar kedua kelompok masak memasak membentuk satu tim gabungan untuk
ikut dalam lomba memasak di kecamatan. Setelah mengunjungi ketua PKK dan ketua pemimpin
kelompok memasak Dusun Bawah, Pak Kades menunjuk Ibu Ari – yang adalah ketua PKK – sebagai
pemimpin tim dan Ibu Eka – pemimpin kelompok memasak di Dusun Bawah – sebagai wakilnya.
Hari Rabu disepakati sebagai hari dimana para Ibu akan berkumpul untuk membicarakan masakan
apa yang akan ikut dilombakan pada acara tujuhbelasan di kecamatan. Sangat mengejutkan, pada hari
tersebut tidak satu pun dari ibu-ibu Dusun Bawah yang hadir. Keesokan harinya Ibu Ari menanyakan
hal ini kepada Ibu Eka. Ibu Eka berkata, “Kami tidak datang karena tidak satu pun dari ibu Dusun
Bawah yang ingin ikut dalam lomba masak di kecamatan.” Ibu Ari kemudian menyarankan agar Ibu
Eka saja yang memimpin tim memasak tetapi Ibu Eka tidak menggubrisnya.
Beberapa hari kemudian Ibu Eka datang kepada Pak Yunus dan meminta Pak Yunus untuk bicara
dengan Pak Kades agar Desa Sedangmaju mengirimkan 2 tim memasak. Pak Yunus terdiam karena satu
hari sebelumnya Ibu Ari pun menyarankan hal yang sama kepada Pak Yunus. Beberapa hari kemudian,
dalam rapat ibu-ibu PKK yang dihadiri oleh ibu-ibu Dusun Bawah juga, Pak Kades menyampaikan
kekesalannya, “Untuk apa kita mempunyai kelompok memasak kalau ibu-ibu tidak bisa bersatu?
Kalau ibu-ibu tidak mau bekerjasama, lebih baik desa kita tidak usah mengikuti lomba di kecamatan.”
Gemuruh suara yang menyambut perkataan Pak Kades memperlihatkan bahwa Ibu-Ibu yang hadir
disana tidak setuju dengan keputusan Pak Kades tersebut.
Dalam perjalanan pulang sehabis rapat, Pak Yunus memikirkan apa yang bisa dilakukannya. Jika tidak
ada orang yang mengambil tindakan, situasi ini akan bertambah buruk.

* Makanan utama = Makanan yang disajikan untuk makan siang dan/atau makan malam
** Makanan ringan = Makanan snack seperti kue-kue basah maupun kue-kue kering
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Alat Analisa: “Pohon Masalah”3
KEGUNAAN
Alat ini digunakan untuk penyebab utama dari masalah yang ingin dianalisis.
CONTOH GAMBAR

AKIBAT

POKOK MASALAH

CARA MELAKUKAN
1.

Gambarkan sebuah pohon yang besar.

2.

Tuliskan masalah yang ingin dianalisis.

3.

Diskusikan dan tuliskan peristiwa-peristiwa dan halhal yang berkaitan dengan masalah tersebut – satu
peristiwa/hal dituliskan pada satu lembar kertas.

4.

Diskusikan dan susun kertas-kertas tersebut dengan
panduan, yang paling bawah (bagian akar dari
pohon) merupakan penyebab dan diatasnya (bagian
buah dari pohon) adalah akibat.

AKAR
CATATAN:
Jika ditemukan bahwa ada penyebab yang juga merupakan akibat dari sebuah peristiwa, maka sangat
mungkin masalah tersebut sudah sangat rumit dan membentuk lingkaran.

3
Materi diadopsi dan dimodifikasi dari Simon Fisher et al. mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak
(terjemahan dari Working with Conflict: Skills and Strategies for Action. London: Zed Books Ltd, 2000, p. 29 – 30), untuk kepentingan modul bertema Perempuan, Islam dan Perdamaian dalam Program WISE

WAHID FOUNDATION

45

ALAT ANALISA “BAWANG BOMBAY”4
KEGUNAAN:
Alat ini digunakan untuk menemukan perbedaan pandangan para pihak dan bagaimana keinginan,
kepentingan dan kebutuhan mereka diekspresikan. Dengan mengetahui kebutuhan dari para pihak yang
berselisih, akan lebih mudah ditemukan jalan keluar guna memenuhi kebutuhan tersebut.
CARA MELAKUKAN:
1.
Gambarlah 3 lingkaran berlapis (seperti bawang).
2.
Tempatkan keinginan pada lapisan paling atas; fasilitator dapat menanyakan apa yang disebutkan
para pihak sebagai hal yang harus mereka dapatkan. Seringkali mereka mengucapkannya sebagai,
“Saya membutuhkan hal ini” atau “Saya harus mendapatkan hal ini”. Ingat, sekalipun mereka
menyebutkannya sebagai kebutuhan, seringkali hal tersebut sebenarnya merupakan keinginan dan
kebutuhan sesungguhnya masih perlu digali lagi.
3.
Setelah mengetahui keinginan, tanyakan mengapa mereka menginginkan hal tersebut. Dengan kata
lain, alasan dari keinginannnya ini sebenarnya merupakan kepentingan yang menjadi dasar dari
kenginannya.
4.
Setelah mengetahui kepentingan dari para pihak, gali lebih dalam lagi untuk mengetahui
kebutuhannya. Caranya dengan menanyakan sekali lagi mengapa hal yang baru dikemukakannya
penting untuk mereka?
CONTOH KASUS:
Seorang pedagang jeruk pada suatu hari dikunjungi oleh 2 orang perempuan yang ingin membeli satusatunya jeruk yang ia miliki. Perempuan pertama adalah seorang Ibu muda dan perempuan kedua adalah
seorang nenek.
•

Kedua-duanya mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan jeruk tersebut.

•

Pedagang tersebut bertanya kepada si Ibu, “mengapa Ibu memerlukan buah jeruk ini?” Ibu
tersebut menjawab, “Saya membutuhkannya untuk membuat kue ulang tahun anak saya”

•

Pedagang bertanya juga kepada Nenek, “Mengapa Nenek memerlukan buah jeruk ini?” Nenek
tersebut menjawab, “Saya membutuhkannya sebagai obat cucu saya yang sedang sakit.”

•

Pedagang bertanya lagi kepada si Ibu, “Mengapa jeruk ini diperlukan untuk kue ulang tahun anak
Ibu?” Ibu tersebut menjawab, “tanpa kulit jeruk, kue ulang tahun anak saya tidak akan enak.”

•

Pedagang bertanya lagi kepada si Nenek, “Mengapa atau tolong jelaskan bagaimana jeruk ini bisa
menjadi obat bagi cucu Nenek yang sedang sakit?” Nenek tersebut menjawab, “Air jeruk ini dapat
saya campurkan madu dan akan menyembuhkan cucu saya.”

4

Materi diadopsi dan dimodifikasi dari Simon Fisher et al. mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak
(terjemahan dari Working with Conflict: Skills and Strategies for Action. London: Zed Books Ltd, 2000, p. 27 – 29), untuk kepentingan modul bertema Perempuan, Islam dan Perdamaian dalam Program WISE
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Cerita diatas dapat digambarkan dengan analisis bawang Bombay sebagai berikut:

Saya harus
mendapatkan jeruk ini

01. KEINGINAN
02. KEPENTINGAN
03. KEBUTUHAN

Saya harus
mendapatkan jeruk
ini
Saya membutuhkan
kulit jeruk ini untuk
membuat kue
Saya membutuhkan
air jeruk ini untuk
membuat obat

Saya perlu
membuat kue
untuk anak saya
yang ulang tahun
Saya perlu
membuat obat
untuk cucu saya
yang sakit

ibu

???

nenek

WAHID FOUNDATION
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ALAT ANALISA: “PEMETAAN HUBUNGAN PEMBANGKU KEPENTINGAN”5
KEGUNAAN:
•
Mengetahui siapa saja yang terlibat – baik langsung maupun tidak langsung – dalam sebuah
permasalahan.
•

Membantu untuk memahami hubungan antara para pihak yang terlibat tersebut.

CARA MELAKUKAN
1.
Siapkan berbagai kertas dengan ukuran yang berbeda.
2.
Buat daftar semua pemangku kepentingan (aktor?) dari sebuah peristiwa – baik yang langsung
terlibat maupun yang tidak langsung terlibat.
3.
Diskusikan dan tentukan siapakah yang paling berpengaruh dalam peristiwa tersebut. Tuliskan
setiap nama (Eka, Ari, dll) atau jabatan (Ketua RT, Lurah, dll) atau kelompok (pemuda pengkolan,
ibu-ibu arisan, dll) pada satu lembar kertas sesuai dengan besarnya pengaruh. Jadi, yang paling
besar pengaruhnya dituliskan pada lembar yang ukurannya paling besar. Kalau ada yang sama besar
pengaruhnya, maka ditulis pada lembar kertas yang berbeda tetapi ukuran kertasnya sama.
4.
Diskusikan dan gambarkan jenis hubungan yang ada diantara para pihak sbb:
•
Satu garis  hubungan baik (cukup mengenal tapi tidak bekerjasama);
•

Dua garis  hubungan sangat baik (bekerja sama);

•

Satu garis dengan tanda zigzag  hubungan berkonflik; dan

•

Garis putus-putus  hubungan biasa saja; mungkin saling mengenal tapi tidak pernah saling
berkunjung.

CONTOH PEMETAAN HUBUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN:

5
Materi diadopsi dan dimodifikasi dari Simon Fisher et al. mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak
(terjemahan dari Working with Conflict: Skills and Strategies for Action. London: Zed Books Ltd, 2000, p. 22 – 25), untuk
kepentingan modul bertema Perempuan, Islam dan Perdamaian dalam Program WISE
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Perempuan sebagai Agen Perdamaian
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SESI 7: PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN
TUJUAN:
Peserta memahami pengelolaan konflik dalam diri dan dalam keluarga.
WAKTU: 180 menit.
BAHAN:
•
Kertas plano.
•

Spidol besar.

METODE: Diskusi bersama.
LANGKAH FASILITASI:
Bagian I – 45 menit
1.
Fasilitator menjelaskan bahwa konflik mempunyai 3 ruang: ruang pribadi, ruang
keluarga dan ruang komunitas.
2.
Fasilitator mengajak peserta mengingat satu peristiwa konflik yang pernah
dialami; konflik dengan saudara/teman, dengan suami/anak/orang tua, ataupun
konflik di masyarakat.
3.
Fasilitator mempersilakan peserta mengingat juga bagaimana konflik tersebut
diselesaikan atau jika tidak selesai mengapa tidak terselesaikan.
4.
Fasiltator mempersilakan peserta membentuk kelompok bertiga-bertiga dan
menceritakan konfliknya tersebut di dalam kelompok kecil.
5.
Fasilitator mengundang 1 atau 2 peserta membagikan ceritanya secara ringkas.
6.
Fasilitator memberikan apresiasi atas cerita-cerita yang dibagikan peserta.
Bagian 2 – 45 menit
1.
2.
3.

Fasilitator menanyakan pada peserta hal-hal apa saja yang dilakukan oleh keluarga
jika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan prioritas dan lain sebagainya.
Fasilitator menuliskan jawaban-jawaban di papan/kertas plano.
Fasilitator mencoba menggali mengenai beberapa pendekatan yang dilakukan
seperti dibawah ini:
•
Apakah suami sebagai kepala keluarga selalu mempunyai wewenang
memutuskan?
•

4.
5.
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Dalam hal menyusun prioritas, kebutuhan siapa yang perlu didahulukan?
Suami/Ayah? Isteri/Ibu? Atau Anak?

Fasilitator menjelaskan strategi resolusi konflik (lihat lembar untuk fasilitator/
handout).
Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok yang bertiga-bertiga dan
membahas bagaimana konflik yang tadi peserta ceritakan diselesaikan:
•
Strategi penyelesaian konflik mana yang digunakan untuk menyelesaikan
konflik tersebut, dan
•
Mengapa strategi tersebut yang dipilih?
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Bagian III – 90 menit
1.
2.

3.

4.

Fasilitator memberikan pengantar mengenai negosiasi (lihat lembar fasilitator /
handout).
Fasilitator mengajak peserta kembali kepada studi kasus yang ada dan mengajak
peserta untuk bermain peran sebagai berikut:
•
Peserta masih berada dalam kelompoknya.
•

3 kelompok bertugas menyusun strategi negosiasi sebagai ibu-ibu Dusun
Atas.

•

3 kelompok bertugas menyusun strategi negosiasi sebagai ibu-ibu Dusun
Bawah.

•

Setiap kelompok akan memainkan perannya, dan fasilitator (dibantu
dengan panita) akan berperan sebagai ibu-ibu Dusun Bawah atau ibu-ibu
Dusun Atas ketika peserta memainkan peran masing-masing.

Setelah seluruh kelompok memainkan perannya, fasilitator menanyakan hal-hal
sebagai berikut:
•
Hal-hal apa yang dirasakan mudah untuk dilakukan dalam bernegosiasi.
•

Hal-hal apa yang dirasakan sulit untuk dilakukan dalam bernegosiasi.

•

Apa yang Ibu-Ibu pelajari dalam bermain peran ini?

Fasilitator menyimpulkan sambil menekankan kembali prinsip-prinsip negosiasi.
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STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
Para ahli melihat bahwa ada 5 strategi penyelesaian konflik
yang biasa digunakan dalam konflik di kehidupan sehari-hari,
konflik dalam masalah bisnis maupun politik. Kelima strategi
tersebut bergantung pada 2 hal, yaitu:
1.

Masalah yang menjadi penyebab konflik, dan

2.

Pola hubungan atau keeratan hubungan antara para pihak.

Jadi, kelima strategi penyelesaian konflik dibawah ini dapat dilakukan bergantung pada siapa saja
para pihak yang berkonflik dan apa masalah yang menjadi penyebabnya.
Kelima strategi tersebut adalah:
1.
Kompetisi:
Salah satu pihak (atau kedua pihak yang bertikai) tidak mempunyai hubungan yang cukup akrab
tetapi penyebab masalah yang dihadapi dan/atau tujuan dari para pihak dirasa penting untuk
dipertahankan. Karena itu, salah satu pihak (atau keduanya – tergantung masalah yang dihadapi)
tidak mau mengalah.
2.

Menghindar:
Salah satu pihak (atau kedua pihak yang bertikai) melihat bahwa hubungan mereka tidak terlalu
akrab dan juga masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik (atau mungkin hanya ketegangan)
tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Karena itu, menghindari terjadinya konflik dipilih menjadi
solusi.

3.

Akomodasi/Memenuhi:
Salah satu pihak (atau kedua pihak yang bertikai) menilai bahwa hubungan mereka sangat penting
dan penyebab permasalahan tidaklah terlalu penting untuk dipertahankan. Jadi, salah satu pihak
bersedia memenuhi tuntutan dari pihak lain.

4.

Kolaborasi:
Salah satu pihak (atau kedua pihak yang bertikai) menilai bahwa hubungan mereka sangat penting
dan penyebab permasalahan juga sangat penting. Karena itu, daripada harus berkonflik dan merusak
hubungan, mereka memutuskan untuk bekerja sama guna mencapai tujuan dari masing-masing
pihak.

5.

Kompromi:
Salah satu pihak (atau kedua pihak yang bertikai) menilai bahwa hubungan mereka penting untuk
dipertahankan dan beberapa hal dari penyebab masalah ada yang perlu dipertahankan dan ada
yang bisa direlakan. Karena itu, kedua pihak saling berkompromi, bernegosiasi agar keduanya
mendapatkan sebagian dari kebutuhannya, dengan tetap memelihara hubungan baik mereka.
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Dalam bentuk diagram, strategi penyelesaian konflik dapat digambarkan sbb:
Pentingnya permasalahan bagi para pihak
TINGGI

KOMPETISI

KOLABORASI

KOMPROMI

MENGHINDAR

MEMENUHI/
MENGAKOMODASI

RENDAH

TINGGI

Keeratan hubungan para pihak
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NEGOSIASI6
Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi
atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain
(KBBI).

Tujuan Negosiasi
Tujuan negosiasi yang baik adalah agar kedua pihak mendapatkan kebutuhan
mereka; artinya, kedua pihak menang, tidak ada yang kalah. Istilah “win win
solution” (pemecahan masalah dimana sama-sama menang) merupakan
istilah yang sering dipakai untuk pendekatan ini.
Sikap dan Perilaku dalam bernegosiasi yang baik:
•
Fokus pada melakukan identifikasi masalah dan penyelesaiannya bersama-sama.
•
Secara terbuka menceritakan apa yang merupakan kepentingan dan kebutuhan dari keinginan yang
disampaikan.
•
Melakukan mendengar secara aktif dimana setiap pihak mendengarkan secara baik, mendorong
terwujudnya saling percaya dan saling menghargai dalam berkomunikasi.
Nilai yang dipegang dalam bernegosiasi yang baik:
•

Pihak lain adalah mitra dalam menyelesaikan masalah ini – bukan musuh/saingan/lawan.

•

Hubungan saya/kami dengan pihak lain adalah hubungan yang penting.

•

Fokus pada masa depan : Kita perlu menyelesaikan masalah ini untuk masa depan yang lebih baik

Strategi untuk negosiasi yang efektif (win-win solution):
1.

Sampaikan pandangan pribadi Anda mengenai situasi yang terjadi dengan tetap fokus pada
kepentingan/kebutuhan Anda.

2.

Coba secara terbuka berusaha mengerti kepentingan/kebutuhan dan pandangan dari pihak lain.

3.

Buatlah daftar kepentingan/kebutuhan Anda dan kepentingan/kebutuhan pihak lain. Amati dan
temukan persamaan kepentingan/kebutuhan. Sangat mungkin hal ini membuka jalan untuk
penyelesaian masalah yang cepat.

4.

Ketika pihak lain menyampaikan keinginannya, coba tanyakan alasan dari keinginan tersebut:

5.

•

Tolong sebutkan mengapa hal ini penting untuk Bapak/Ibu.

•

Hal apa yang paling penting untuk Bapak/Ibu sehubungan dengan situasi ini?

Coba buat daftar untuk semua kemungkinan penyelesaian (solusi) yang ada. Jika ada solusi yang
dinilai kurang baik, jangan buru-buru mencoretnya. Tapi tanyakan pada orang tersebut:
•

Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan mengapa Bapak/Ibu merasa ini adalah penyelesaian
yang baik?

Jika jawabannya tetap membuat Anda tidak nyaman dengan solusi tersebut, jelaskan kepada pihak lain
tersebut mengapa Anda merasa tidak nyaman. Diskusikan lebih lanjut dan jika tetap satu pihak merasa
tidak nyaman, solusi tersebut dapat dicoret dari daftar solusi yang dianggap baik.
6
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Diadopsi dan diterjemahkan dari unit 12 Modul Peaceskills for Transformational Development, WVI (2006)
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Pengantar Pengeloaan Keuangan
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Pengelolaan Keuangan Keluarga & Model Usaha
SESI 8. PENGANTAR PENGELOAAN KEUANGAN
TUJUAN:
•

Mendapatkan pengalaman dan pembelajaran mengenai prinsip dasar pengelolaan
keuangan.

•

Menyebutkan pentingnya membuat rencana keuangan untuk mencapai pengelolaan
keuangan yang lebih baik.

•

Menyadari potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan
keuangan dan mengetahui cara mencegah dan mengatasinya.

WAKTU: 120 menit.
BAHAN:
•
Kertas plano
•

Spidol

•

Metaplan.

•

Peralatan permainan pengelolaan keuangan (uang mainan, kalendar permainan,
minimarket mainan, amplop).

METODE: Ceramah, Permainan, Curah Pikiran
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Ceramah, Pengantar dan Cara Bermain (10 Menit)
1.

Bagi peserta menjadi 3 kelompok, dengan cara mengajak peserta berurutan
berhitung 1 sampai 3. Ajak setiap peserta berkumpul berdasarkan angka yang
mereka sebutkan di tempat kelompok yang ditentukan.

2.

Jelaskan kepada peserta, bahwa dalam sesi ini kita akan melakukan sebuah
permainan yang berkaitan dengan dunia usaha. Masing-masing kelompok akan
memerankan suatu kelompok usaha. Permainan akan dimainkan selama 1 bulan
kalender permainan.

Komponen Permainan.
1.

Tanyakan kepada peserta: dalam dunia usaha, apa-apa saja yang terkait dalam
dunia usaha, diharapkan jawaban peserta berupa modal, SDM, bahan baku, pasar,
peralatan, dan lainnya.

2.

Berdasarkan jawaban peserta tersebut, perkenalkan komponen atau peralatan
permainan yang tersedia dalam permainan ini, seperti bahan baku, peralatan,
uang mainan, pemeran bank, pembeli dan juga minimarket.
•
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Modal. Masing-masing kelompok usaha akan diberikan pinjaman modal
oleh bank sebesar Rp 700.000. Nanti pinjaman tersebut harus dikembalikan
sebesar Rp 900.000.
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•

Bahan Baku. Bahan baku bisa dibeli di toko bahan dengan harga Rp 50.000
per bahan.

•

Pasar. Setiap kelompok bisa menjual barang produksinya kepada pengepul
dengan harga Rp 100.000 per barang.

•

Toserba. Setiap kelompok bisa membeli kebutuhan sehari-hari di toserba
sesuai dengan harga yang tertera.

•

Upah. Setiap kelompok harus membayar upah kepada tenaga kerja sebesar
Rp 10.000 per produk setiap hari sabtu, dimulai dari minggu kedua.

•

Gaji. Pada akhir bulan tanggal 30, masing-masing kelompok berkewajiban
membayar gaji sebesar Rp 300.000.

•

Sewa Tempat. Pada tanggal 27, masing-masing kelompok berkewajiban
membayar sewa tempat sebesar Rp 500.000.

Cara Bermain.
Jelaskan kepada peserta mengenai cara memainkan permainan pengelolaan
keuangan ini. Bagikan kalendar permainan kepada setiap kelompok. Terangkan kepada
peserta mengenai kalendar permainan. Setiap kelompok akan memainkan permainan
selama 1 bulan atau 30 hari kalendar permainan. Kalender permainan akan dimulai
pada tanggal 1 dan siklus usaha harian sebagai berikut:
1.

Senin, setiap kelompok akan membeli bahan baku di toko bahan baku.

2.

Selasa, proses produksi. Setiap kelompok diberi waktu selama 2 menit. Perwakilan
peserta akan diajarkan cara memproses produk tersebut.

3.

Rabu, setiap kelompok menjual ke pengepul.

4.

Kamis, urusan dengan bank dan kelompok lain.

5.

Jumat, membuat perencanaan.

6.

Sabtu, membeli kebutuhan sehari-hari di Toserba.

7.

Minggu, istirahat.
Pastikan peserta memahami setiap siklus permainan. Ajak peserta
mengulang kembali siklus permainan dari hari Senin sampai dengan
hari Minggu, beserta instruksi kegiatan pada hari-hari tersebut.

Langkah 2: Permainan (80 menit)
1.

Mulai permainan dengan dimulai dari hari Kamis tanggal 1. Ajak perwakilan
peserta untuk meminjam uang dari bank. Pada hari Jumat tanggal 2, ajak peserta
untuk membuat rencana pembelian dan keuangan, diteruskan dengan hari-hari
berikutnya.

2.

Poin-poin yang harus dijalankan dan diperhatikan selama permainan adalah:
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•

Pada hari selasa minggu ke-3 dan ke-4, setelah waktu selesai produksi,
masing-masing kelompok diberi kartu tidak terduga. Sesuaikan skenario
yang ada di kartu tidak terduga dengan kondisi permainan perkelompok.
Kejadian tidak terduga bisa dikaitkan dengan konflik dalam dunia usaha
dan peran perempuan.

•

Fasilitator mencatat kejadian-kejadian selama permainan untuk nanti
dibahas pada saat pembelajaran.

•

Setiap kelompok diharuskan membayar upah setiap hari sabtu dimulai dari
minggu ke-2.

•

Fasilitator bisa membuat skenario tambahan disesuaikan dengan kondisi
permainan, contohnya: keterbatasan bahan baku, pasar kebakaran,
pinjaman keuangan, konflik antar kelompok dan lain-lain.

•

Pembayaran sewa tempat pada tanggal 27 dan pengembalian pinjaman
pada tanggal 30.

•

Setelah selesai memainkan permainan selama 1 bulan, ajak peserta untuk
menuliskan berapa banyak produk yang dihasilkan dan berapa banyak uang
yang ada di tangan (cash on hand).

Langkah 3: Curah Pikiran dan Diskusi, Rangkuman dan Pembelajaran (30 menit)
Tanyakan kepada peserta:
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•

Perasaan memainkan permainan pengelolaan keuangan? Kaitkan dengan
kejadian-kejadian unik selama permainan.

•

Diskusikan dan tanyakan pembelajaran-pembelajaran yang didapat selama
permainan:
1.

Kelompok mana yang menghasilkan laba lebih banyak? Strategi apa yang
digunakan?

2.

Perencanaan penggunaan modal?

3.

Pemisahan antara uang usaha dan uang pribadi? Mengapa penting
memisahkan keuangan usaha dan keluarga/pribadi?

4.

Apakah ada kelompok yang mencatat setiap transaksi keuangan? Apa
manfaat mencatat setiap transaksi keuangan?

5.

Mengapa penting melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan?

6.

7.

Bagaimana tanggapan peserta mengenai kejadian tidak terduga? Bagaimana
mereka menyikapinya dan apa yang dilakukan peserta ketika mendapatkan
kejadian tidak terduga dan konflik dalam kelompok?
Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang mungkin
terjadi dalam pengelolaan keuangan dan usaha? Apa yang harus dilakukan
ketika konflik terjadi? (Ajak peserta mengulas kembali pembelajaran yang
didapat di dalam sesi pembangunan perdamaian).

8.

Bagaimana pembagian peran antara perempuan dan laki-laki.

9.

Ajak peserta untuk menyebutkan pembelajaran-pembelajaran penting dan
hal-hal yang akan dilakukan pada dunia nyata. Tuliskan jawaban peserta
pada kertas kertas plano.
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Produk Topi Koki
Bahan baku: kertas A 4
Alat Bantu: Gunting

Dilipat
2cm

{

Kertas dilipat dan dibulatkan
seperti tabung (lipatan di luar)

KETERANGAN:
Untuk membuat kertas Koki yang sesuai dengan permintaan,
dibutuhkan gunting/cutter untuk memotong kertas dan cara
membuat topi. Kedua hal tersebut disampaikan bila peserta
bertanya untuk memeroleh pembelajaran pentingnya
mencari informasi mengenai produk yang disampaikan
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Kalendar Permainan
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Menu Toserba
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Kartu Tidak Terduga
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ANAK SAKIT

BUKU SEKOLAH

KUNJUNGAN TEMAN

ULANG TAHUN ANAK

Apakah Anda
membeli makanan
minggu lalu? Apabila
tidak, Anak Anda
sakit. Anda harus
belanja makanan
sekarang juga.

Saat ini adalah tahun
ajaran baru di sekolah anak Anda. Anda
harus membeli buku
sekolah. Bayarlah
40.000 sekarang.

Beberapa teman
Anda datang dan
mengajak Anda
untuk makan di luar
dan Anda harus
mentraktir mereka.
Anda menghabiskan
uang 50.000

Hari ini adalah ulang
tahun Anak Anda
dan dia meminta
Anda untuk membeli
kado ulang tahun.
Anda menghabiskan
uang 100.000

KECELAKAAN

BAN BOCOR

GAGAL BAYAR

SUMBANGAN ADAT

Salah satu anggota
kelompok gagal membayar hutang yang sudah
jatuh tempo. Kelompok
ikut bertanggung-jawab
untuk membayar pinjaman tersebut sebesar
100.000

Anda harus menghadiri
acara adat di desa
Anda. Anda harus
mengeluarkan uang
sebesar 50.000 untuk
acara tersebut.

Minggu lalu Anda
menabrak pot bunga
milik orang lain. Anda
harus mengeluarkan
uang 50.000 untuk
menggantinya.

PEMAKAMAN

KUALITAS PRODUK

HUJAN

Salah satu saudara
Anda sedang berduka.
Putuskan berapa
sumbangan uang duka
yang akan Anda berikan.

Minggu lalu produk Anda
dikembalikan karena
kualitas jelek. Anda
harus mengeluarkan
biaya sebesar 30.000

Hujan deras telah
merusak beberapa stok
produk Anda. Anda
menghabiskan uang
40.000 untuk memperbaikinya sekarang.

BARANG
DIKEMBALIKAN

PINJAMAN ANGGOTA
KELOMPOK

Pelanggan Anda
mengembalikan produk
yang dibelinya minggu
lalu. Anda kehilangan
pemasukan sebesar
100.000

Salah satu anggota kelompok mendapatkan musibah
dan membutuhkan sejumlah uang 200.000. Putuskan
apakah akan memberi pinjaman, dan berapa banyak
uang yang akan dipinjamkan?

DANA MASYARAKAT

PINJAMAN

Pemerintah Desa sedang
menggalang dana
untuk kegiatan sosial
di kampung. Putuskan
berapa banyak Anda
akan menyumbang.

Pinjaman Anda di bank
jatuh tempo. Anda
harus membayar denda
sebesar 50.000 sekarang.

Ban motor Anda bocor
pada saat menghadiri
undangan. Anda harus
membayar tukang
tambal ban sebesar
20.000

PENCURI
Setiap uang yang tidak
tersimpan di rekening
bank tabungan Anda
telah dicuri.

GAGAL PANEN

PERALATAN USAHA

Karena cuaca buruk
selama sebulan terakhir,
Anda mengalami gagal
panen. Anda harus
belanja makanan di
toserba sekarang.

Salah satu peralatan
usaha Anda rusak
dan Anda harus
menggantinya. Anda
menghabiskan 50.000
untuk membelinya.
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SESI 9: PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA
Sesi 9.1. Menetapkan Sasaran Keuangan
TUJUAN:
•

Menetapkan sasaran-sasaran keuangan dan menjelaskan bagaimana
mencapainya.

•

Menyebutkan pentingnya membuat rencana keuangan untuk mencapai
pengelolaan keuangan keluarga yang lebih baik.

•

Menyebutkan pentingnya membuat rencana keuangan keluarga secara bersamasama dan cara-cara membuat keputusan bersama untuk menghindari konflik
dalam keluarga.

WAKTU: 60 menit.
BAHAN:
•
Kertas plano
•

Spidol

•

Kertas Post-it

METODE: Curah Pendapat, Latihan, Diskusi
ALAT BANTU PELATIHAN: Tabel Sasaran Keuangan
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Curah Pendapat, Pengalaman Pribadi tentang Sasaran Hidup.(10 menit)
Langkah 2: Latihan, Menetapkan dan Membuat Prioritas Sasaran Keuangan. (20 menit)
Langkah 3: Diskusi, Pentingnya Rencana Keuangan (15 menit)
Langkah 4: Curah Pikiran, Rangkuman dan Pembelajaran (5 menit)
Langkah 1: Curah Pendapat, Pengalaman Pribadi tentang Sasaran Hidup. (10 menit)
1.
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Ajak peserta untuk mengingat kembali pembelajaran mengenai permainan
prinsip dasar pengelolaan keuangan keluarga pada sesi sebelumnya. Tanyakan
kepada peserta pembelajaran-pembelajaran apa saya yang mereka dapatkan dari
sesi tersebut?
•

Pentingnya memisahkan uang usaha dan uang keluarga/pribadi.

•

Pentingnya membuat perencanaan keuangan.

•

Pentingnya melakukan pengelolaan keuangan

•

Pentingnya memiliki target/sasaran keuangan.
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2.

3.

Salah satu pembelajaran yang didapat dalam sesi permainan pengelolaan keuangan
tersebut adalah pentingnya mempunyai target/sasaran keuangan. Sebelum lebih
jauh berdiskusi dan berlatih mengenai membuat sasaran keuangan, tanyakan
kepada peserta, “Apakah mereka memiliki sasaran-sasaran hidup?”
Ajak peserta untuk bercurah pendapat mengenai sasaran untuk mencapai tujuan
hidup yang bahagia. Tekankan bahwa sasaran untuk mencapai tujuan hidup harus
realistis dan konkrit, contoh: Ketika ditanya sasaran hidup, mereka mungkin akan
menjawab “hidup kaya raya, mati masuk surga”, hal ini adalah tujuan hidup. Untuk
itu, ajukan pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut?”
Jawaban yang mungkin muncul adalah sasaran hidup, misalnya: memiliki kendaraan
bermotor, mempunyai rumah besar, menyekolahkan anak, dan lain-lain. Sedangkan
pengertian yang sederhana mengenai sasaran keuangan adalah sasaran-saran hidup
yang bisa dihitung atau bisa dicapai dengan uang.

Langkah 2: Latihan, Menetapkan dan Membuat Prioritas Sasaran Keuangan
Keluarga. (30 menit)
1.

Ajak peserta untuk menutup mata selama 1 menit untuk membayangkan sasaransasaran keuangan mereka. Setelah selesai, tanyakan kepada beberapa peserta
mengenai sasaran-sasaran apa yang mereka inginkan. Para peserta mungkin akan
memiliki banyak sasaran-sasaran dimana mereka akan membutuhkan sumbersumber keuangan.

2.

Tanyakan kepada peserta, “Apakah Anda dapat mencapai semua sasaran
tersebut pada waktu yang bersamaan?” Mereka akan menjawab “tidak”. Untuk
itu, minta mereka untuk menyusun prioritas mana yang ingin mereka capai lebih
dahulu dan mana yang ingin mereka capai kemudian.

3.

Bagi peserta menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 (satu) berperan sebagai Istri;
Kelompok 2 (dua) berperan sebagai Suami; dan kelompok 3 (tiga) berperan
sebagai Keluarga (orang tua atau keluarga yang tinggal dalam satu rumah).
Ajak masing-masing peserta dalam kelompok untuk membuat sasaran-sasaran
keuangannya menjadi tiga prioritas: Jangka Pendek (0-3 tahun), Jangka Menengah
(4-10 tahun) dan Jangka Panjang (diatas 10 tahun), dengan cara menuliskan atau
menggambarkan sasaran-sasaran hidup mereka diatas kertas Post-it dengan tiga
warna yang berbeda (warna merepresentasikan 3 jangka waktu yang berbeda)
yang telah disediakan. Berikan waktu kepada peserta selama 5 menit. Setelah
selesai, ajak peserta menempelkan sasaran-sasaran tersebut di kertas plano di
dinding yang telah disediakan.

4.
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5.

Setelah semua kelompok menyelesaikan latihan sasaran keuangannya, ajak
peserta untuk melihat perbedaan mengenai masing-masing sasaran pada 3
jangka waktu berbeda tersebut. Apakah terdapat perbedaan sasaran antara Istri,
Suami dan Keluarga? Jika ya, tanyakan kepada peserta, “Bagaimana kaitannya ini
dengan sasaran keuangan yang akan dicapai oleh semua anggota keluarga?”
•

Sasaran keuangan para anggota keluarga mungkin berbeda. Para
anggota keluarga harus saling menghormati sasaran keuangan
satu sama lain dan berdiskusi mengenai sasaran keuangan sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas.

•

Perempuan dan laki-laki dari segala usia haruslah memiliki hak,
tanggung jawab, dan kesempatan yang sama di dalam hidup.
Ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan muda dan tua
harus selalu diperlakukan persis sama. Ini berarti bahwa setiap
orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan
sasaran hidupnya.

Langkah 3: Diskusi Kelompok, Pentingnya Rencana Keuangan (15 menit)
1.

Kemudian tanyakan kepada mereka, “Apa yang dapat dilakukan untuk menjamin
bahwa sasaran-sasaran keuangan yang anda inginkan akan menjadi
kenyataan?” Rangkumlah jawaban-jawaban dari peserta. Yakinkan bahwa pokokpokok berikut ini juga dibicarakan: Untuk mencapai sasaran-sasaran hidup dimasa
yang akan datang, kita perlu melakukan:
•

Menghitung jumlah uang yang akan dihasilkan dan dikeluarkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar keluarga,

•

Menentukan biaya-biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran hidup,

•

Membuat keputusan tentang berapa banyak yang akan ditabung, bagaimana
membayar hutang dan berapa besar yang akan diinvestasikan dalam usaha,
dan

•

Menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan ini semua.

Hal inilah yang disebut dengan Perencanaan Keuangan.
1.
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Ajak peserta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat membuat
rencana keuangan.
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2.

Pastikan pokok-pokok berikut ini sebagai manfaat membuat
rencana keuangan:
•

Membantu anda memutuskan prioritas pengeluaran untuk
masa depan.

•

Memberikan anda disiplin untuk pengeluaran dan tabungan.

•

Membantu menghindari kekurangan dana yang tidak
diharapkan.

•

Membantu anda mengurangi tekanan pada keuangan

Langkah 4: Rangkuman dan Pembelajaran (5 menit)
Review apa yang telah didiskusikan dalam sesi ini:
•

Apa yang telah anda pelajari?

•

Apa yang dianggap menarik dan berguna untuk mengelola keuangan anda?

•

Apa yang akan anda praktekan dalam kehidupan nyata?

Pokok-pokok kunci dalam sesi ini adalah:
•

Menetapkan sasaran-sasaran keuangan.

•

Menyusun prioritas sasaran-sasaran keuangan.

•

Bagaimana mencapai sasaran-sasaran tersebut?

•

Pentingnya perencanaan keuangan.
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Sesi 9.2. Membuat Anggaran Keuangan Keluarga
TUJUAN:
•

Menyebutkan tentang pentingnya anggaran keluarga.

•

Memperoleh pengalaman menyusun anggaran keluarga.

•

Menyebutkan cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka melalui
anggaran keluarga.

WAKTU: 60 menit.
BAHAN:
•
Kertas plano
•

Spidol

•

Metaplan

METODE: Curah Pendapat, Latihan, Diskusi
ALAT BANTU PELATIHAN:
9.2.1 Anggaran Keluargaku
9.2.2 Lembar Kerja untuk Pendapatan & Pengeluaran Tidak Tetap: Membuat Perkiraan
Bulanan.
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Curah Pendapat, Pengertian Anggaran (5 menit)
Langkah 2: Latihan, Studi Kasus Menyusun Anggaran (20 menit)
Langkah 3: Latihan, Membuat Anggaran Keluarga (20 menit))
Langkah 4: Diskusi, Cara Meningkatkan Pengelolaan Keuangan melalui Anggaran (5
menit)
Langkah 5: Curah Pendapat, Manfaat Membuat Anggaran dan Pembelajaran (5 menit)
Langkah 1: Curah Pendapat, Pengertian Anggaran (5 menit)
1.

Tanyakan: “Apa itu anggaran?” Tulis jawaban peserta di kertas plano. Selanjutnya,
tanyakan, “Apakah ada yang pernah menyusun anggaran?” Jika ya, ajak peserta
untuk berbagi pengalaman dengan peserta yang lainnya mengenai anggaran
berdasarkan sudut pandang mereka dan rangkum. Dalam setiap anggaran akan
selalu terdapat: sasaran anggaran, sumber pendapatan, pengeluaran dan saldo.
Jelaskan pengertian Anggaran:
ANGGARAN adalah rencana yang menggambarkan apa yang akan
anda lakukan terhadap uang anda. Anggaran keluarga yang baik
dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menabung untuk
memenuhi keinginan dalam kehidupan.
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Langkah 2: Latihan, Studi Kasus Menyusun Anggaran (20 menit)
1.

Bagi peserta menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk
membayangkan bahwa anak mereka akan menikah bulan depan, sehingga
mereka harus membuat anggaran untuk pernikahan tersebut sekarang. Bagikan
kepada setiap kelompok masing-masing 1 buah kertas plano dan spidol. Setiap
kelompok diberi waktu selama 10 menit untuk membuat anggaran pernikahan
tersebut.

2.

Ajak setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya,
masing-masing maksimal selama 3 menit.

Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, tanyakan:
“Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran tersebut?” Tuliskan
setiap informasi yang dibutuhkan di kertas metaplan dan ajak peserta untuk menyusun
kertas tersebut menjadi daftar anggaran dengan tahapan sebagai berikut:
1.

Kaji sasaran keuangan (misalnya berapa banyak jumlah tamu yang akan diundang?
Apakah pernikahan akan dilakukan di gedung atau di rumah? Apakah dengan
pesta yang mewah atau sederhana?).

2.

Perkirakan sumber dan jumlah pendapatan (misalnya dari tabungan, bantuan
keluarga dan sumbangan dari undangan).

3.

Perkirakan daftar pengeluaran dan jumlah biayanya (misalnya biaya pelaminan,
sewa tempat, makanan, hiburan dan sebagainya).

4.

Pastikan bahwa pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran (jumlah
pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran).

5.

Putuskan berapa banyak yang ingin anda tabung.

6.

Kaji ulang anggaran dan sesuaikan dengan kebutuhan.
Petunjuk untuk fasilitator.
Langkah-langkah untuk menyusun anggaran keluarga:
1.

Pastikan sasaran-sasaran keuangan anda.

2.

Perkirakan jumlah pendapatan dari berbagai sumber yang
berbeda.

3.

Buat daftar pengeluaran dan jumlah yang dibutuhkan.

4.

Pastikan bahwa pendapatan lebih besar dari pada pengeluaranan.

5.

Putuskan berapa banyak yang ingin anda tabung.

6.

Kaji ulang anggaran dan sesuaikan dengan kebutuhan.
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Langkah 3: Latihan, Membuat Anggaran Keluarga (20 menit)
1.

Ajak peserta untuk berlatih menyusun anggaran keluarga dengan asumsi soal
latihan: membuat anggaran untuk 2 bulan, pendapatan berjumlah 3.5 juta terdiri
dari gaji sebesar 2 juta per bulan dan dari warung sekitar 1,5 juta per bulan.

2.

Lakukan curah pendapat untuk membuat daftar pengeluaran dan jumlah yang
dibutuhkan, susun daftar tersebut di kertas metaplan dan tempelkan di kertas
plano. Lakukan perhitungan anggaran sesuai dengan 6 langkah menyusun
anggaran tersebut.
Contoh Anggaran Keluarga:
Rincian

Bulan ke-1

Bulan ke-2

PENDAPATAN
1. Gaji

2.000.000

2.000.000

2. Warung

1.500.000

1.500.000

3.500.000

3.500.000

1.500.000

1.500.000

2. Sekolah anak-anak

750.000

750.000

3. Listrik, air & telepon

100.000

100.000

4. Transport

300.000

300.000

5. Bayar hutang

250.000

250.000

2.900.000

2.900.000

600.000

600.000

3. .......................
Jumlah Pendapatan
PENGELUARAN
1. Kebutuhan makanan

6. ........................
7. ........................
Jumlah Pengeluaran
Tabungan

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun anggaran:
•

•

Pendapatan
1.

Pastikan sumber-sumber pendapatan keluarga dan cantumkan pada baris
di bawah “pendapatan”. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima
(penerimaan) setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan
penerimaan tersebut.

2.

Pendapatan bisa diperoleh dari beberapa sumber dengan asumsi 1 bulan
dalam satu periode, tulislah pada baris yang tepat di dalam lembar kerja.

Pengeluaran
1.
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Catat setiap pengeluaran dalam satu bulan, misalnya: kebutuhan makanan,
membayar listrik dan air, biaya sekolah, pembayaran hutang, kebutuhan,
pengeluaran pilihan, darurat dan sebagainya.
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2.

Perkirakan pengeluaran setiap kategori dalam setiap bulannya. Beberapa
pengeluaran mungkin akan dilakukan hanya satu kali dalam setahun atau
setiap kuartal. Jika anda memiliki pengeluaran yang tidak tetap seperti ini,
hitung total pengeluaran dalam satu tahun dan bagi menjadi 12 (lihat alat
bantu pelatihan 3.3.2).

Bagikan alat bantu pelatihan 9.2.1. Anggaran Keluargaku dan ajak peserta untuk
membuat anggaran keluarga mereka masing-masing selama 20 menit. Pastikan bahwa
peserta mencantumkan seluruh pendapatan dan seimbang antara pendapatan,
pengeluaran dan juga tabungan.
Langkah 4: Diskusi, Cara meningkatkan pengelolaan keuangan melalui anggaran (5
menit)
Ketika selesai, minta beberapa peserta untuk mengemukan pendapat mereka dan
berikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
•

Bagaimana perasaan anda setelah membuat anggaran?

•

Bagaimana cara memperkirakan pendapatan?

•

Bagaimana cara memperkirakan pengeluaran?

•

Apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa menabung lebih besar dibandingkan periode
sebelumnya?

Langkah 5: Curah Pendapat, Manfaat Membuat Anggaran dan Pembelajaran (5
menit)
Ajak peserta untuk menyebutkan manfaat membuat anggaran.

Tambahkan hal-hal mengenai manfaat menyusun
anggaran, apabila belum disebutkan oleh peserta:
•

Membuat keputusan tentang pengeluaran dan tabungan menjadi
lebih mudah.

•

Mendorong lebih hati-hati ketika mengeluarkan uang.

•

Mendorong disiplin menabung.

•

Jika diikuti, akan membantu mencapai sasaran keuangan.

•

Membantu melakukan pengawasan keuangan.

Review apa yang telah didiskusikan dalam sesi ini:
•

Apa yang telah dipelajari dalam sesi ini?

•

Apa hal-hal yang menarik dan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan?

•

Apa ha-hal yang akan dipraktekkan dalam kehidupan nyata?
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Rangkuman pokok-pokok kunci:
•

Pentingnya anggaran.

•

Langkah-langkah untuk menyusun anggaran.

•

Manfaat membuat anggaran keluarga.

•

Apa yang sebaiknya dilakukan supaya bisa menabung lebih besar?

•

Memastikan proses pembuatan anggaran keuangan keluarga
harus berdasarkan diskusi keluarga untuk meminimalkan konflik
dalam keluarga.

Metoda Alternatif:
Apabila sebagian peserta kesulitan untuk menulis dan menghitung anggaran keuangan
keluarga mereka, bagikan sejumlah uang-uangan kertas dan minta mereka memasukan
ke dalam amplop yang sebelumnya sudah diberi tanda untuk kategori amplop tertentu.
Contoh:
•

Gambar “Tanda Seru” untuk pembayaran hutang,

•

Gambar “Mangkuk” untuk kebutuhan makan setiap hari,

•

Gambar “Buku” untuk kebutuhan sekolah,

•

Gambar “Petir” untuk kebutuhan tidak terduga,

•

dan lain sebagainya.

Fasilitator bisa mengkreasikan gambar-gambar tersebut sesuai dengan kesepakatan
peserta atau kaitkan dengan budaya atau kebiasaan lokal setempat.
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Petunjuk untuk fasilitator:
1.

Penting untuk membuat rencana keuangan keluarga meskipun
tidak bisa menulis dan membaca. Meskipun tidak bisa membaca
dan menulis, biasanya mereka mengenal dan bisa menghitung
uang.

2.

Ajak peserta untuk membuat perencaan anggaran keuangan
keluarga melalui permainan memasukan uang ke dalam amplop
sesuai peruntukannya (buat pos-pos pengeluaran).

3.

Pastikan kepada peserta untuk disiplin menggunakan uang sesuai
peruntukannya.
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Alat Bantu Pelatihan 9.2.1: Anggaran Keluargaku

BULAN KE-1
Pendapatan

Total Pendapatan:
Pengeluaran

Total Pengeluaran
Saldo
Tabungan
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BULAN KE-2

BULAN KE-3

ANGGARAN KELUARGAKU

BULAN KE-4

BULAN KE-5

BULAN KE-6
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Alat Bantu Pelatihan 9.2.2: Lembar Kerja untuk Pendapatan & Pengeluaran Tidak Tetap:
Membuat Perkiraan Bulanan
PENDAPATAN TIDAK TETAP

PENDAPATAN

BERAPA KALI
MENERIMA

JUMLAH

JUMLAH DALAM
SETAHUN

PENDAPATAN
BULANAN (JUMLAH
DALAM SETAHUN
DIBAGI 12)

BIAYA DALAM
SETAHUN

BIAYA SETAHUN
(BIAYA DALAM
SETAHUN DIBAGI
12)

				
				
PENGELUARAN TIDAK TETAP

PENGELUARAN

BERAPA KALI
DIBAYARKAN

BIAYA PER
PEMBAYARAN
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Sesi 9.3. Membuat Rencana Tabungan Keluarga
TUJUAN:
•

Mempraktekkan membuat rencana tabungan.

•

Menyesuaikan rencana keuangan keluarga untuk meningkatkan tabungan.

WAKTU: 60 menit.
BAHAN:
•
Kertas plano
•

Spidol

METODE: Curah Pendapat, Latihan, Diskusi
ALAT BANTU PELATIHAN:
9.3.1 Rencana Tabungan.
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Diskusi, Menyesuaikan Jenis Produk Tabungan dengan Sasaran Keuangan
(10 menit)
Langkah 2: Latihan, Membuat Rencana Tabungan (30 menit)
Langkah 3: Diskusi, Menyesuaikan Anggaran dengan Rencana Tabungan (15 menit)
Langkah 4: Rangkuman dan Pembelajaran (5 menit)
Langkah 1: Diskusi, Menyesuaikan Jenis Produk Tabungan dengan Sasaran
Keuangan (10 menit)
1.

Tanya peserta, “Apa yang dimaksud dengan rencana tabungan? Mengapa harus
membuat rencana tabungan?” Ajak peserta melihat kembali sasaran keuangan
yang telah dibuat pada Sesi 3.1, kemudian sesuaikan sasaran keuangan tersebut
dengan jenis produk tabungan yang tepat.

2.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

3.

•

Apakah anda telah menentukan berapa jumlah tabungan untuk mencapai
setiap sasaran keuangan?

•

Berapa waktu yang diperlukan bagi Anda untuk mencapai masing-masing
sasaran keuangan tersebut?

•

Apakah anda dapat menentukan skala prioritas sasaran keuangan anda?

Ajak peserta untuk melakukan latihan menyusun rencana tabungan secara bersamasama. Buat tabel di kertas plano, seperti contoh dibawah ini:
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SASARAN
TABUNGAN

JUMLAH YANG
DIBUTUHKAN

KAPAN
DIBUTUHKAN

JUMLAH
TABUNGAN YANG
DIPERLUKAN
SETIAP BULAN

TINGKAT
KEPENTINGAN

Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
Total yang
dibutuhkan

		
Langkah 2: Latihan, Membuat Rencana Tabungan (30 menit)
1.

Minta para peserta untuk berlatih menyusun rencana tabungan yang lengkap,
dengan alat bantu Pelatihan 9.3.1. Pastikan setiap peserta bisa mengerjakan
latihan tersebut dengan benar.

Langkah 3: Diskusi, Menyesuaikan Anggaran dengan Rencana Tabungan (20
menit)
1.

Tampilkan contoh anggaran yang telah dibuat di Sesi 9.2 dan bandingkan dengan
rencana tabungan yang telah dibuat. Minta peserta melihat jumlah tabungan yang
dibutuhkan, apakah jumlah tersebut sesuai dengan anggaran? Tanyakan “Apa
yang harus dilakukan bila jumlah tabungan yang terdapat di rencana anggaran
(Latihan 9.2.1) tidak sesuai dengan rencana tabungan (Latihan 9.3.1)?” Berikan
peserta waktu beberapa saat untuk menyesuaikan kembali rencana tabungannya.

Petunjuk untuk fasilitator.
Penyesuaian yang dapat dilakukan adalah dengan:
1.
2.
3.
4.
5.

Menyesuaikan waktu (menunda pencapaian sasaran keuangan),
Mengubah/menyesuaikan sasaran keuangan sesuai kemampuan,
Mengurangi pengeluaran yang tidak penting,
Menambah penghasilan (bekerja lebih giat), dan
Menentukan skala prioritas pencapaian.

Ketika telah selesai, undang satu atau dua peserta untuk menyajikan rencana
tabungan mereka. Dorong yang lainnya untuk melakukan observasi dan
memberikan komentar sebanyak yang mereka bisa.

78

MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

Langkah 4: Rangkuman Sesi (5 menit)
Review apa yang telah didiskusikan dalam sesi ini:
•

Apa yang telah anda pelajari?

•

Apa yang dianggap menarik dan berguna untuk mengelola keuangan anda?

•

Apa yang akan anda praktekan dalam kehidupan nyata?

Alat Bantu Pelatihan 9.3.1: Rencana Tabungan

SASARAN
TABUNGAN

JUMLAH YANG
DIBUTUHKAN

KAPAN
DIBUTUHKAN

JUMLAH
TABUNGAN YANG
DI PERLUKAN
SETIAP BULAN

TINGKAT
KEPENTINGAN

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

Total yang
dibutuhkan
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COVER SESI 11

SESI 10

Pengelolaan Keuangan Usaha
Sesi 10.1 Kanvas Model Usaha
Sesi 10.2 Menghitung Biaya dan Harga Jual
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SESI 10. PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA
Sesi 10.1. Kanvas Model Usaha
TUJUAN:
•

Memahami apa itu Kanvas Model Usaha.

•

Menyebutkan komponen-komponen dalam Kanvas Model Usaha.

•

Memperoleh pengalaman menyusun Kanvas Model Bisnis.

•

Memahami dampak sosial yang mungkin muncul dalam usaha.

WAKTU: 60 menit.
BAHAN:
•
Flipchart
•

Spidol

•

Kertas post-it.

METODE: Curah Pendapat, Latihan, Diskusi
ALAT BANTU PELATIHAN:
10.1.1 Form Kanvas Model Bisnis.
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Curah Pendapat dan Ceramah, Pengertian Model Kanvas (20 menit)
Langkah 2: Latihan, Menyusun Kanvas Model Bisnis (30 menit)
Langkah 3: Diskusi, Pembelajaran dan Kesimpulan (10 menit)
Langkah 1: Curah Pendapat dan Diskusi, Pengertian Model Kanvas (20 menit)
1.

Tanyakan kepada peserta, apa pengertian dari model? Dan kaitkan dengan model
usaha.

2.

Jelaskan kepada peserta mengenai pengertian Kanvas Model Usaha.

3.

10 Komponen Model Bisnis Kanvas
Sebelum membuat model bisnis kanvas, kita harus mempelajari 10 komponen
penting yang mendukung kemajuan suatu bisnis. Elemen-elemen tersebut yaitu:
1.

Target pelanggan/pasar

2.

Nilai tambah/kelebihan dibanding produk pesaing

3.

Dampak sosial yang bisa muncul dari usaha kita

4.

Jalur distribusi/cara pelanggan mengetahui & mendapatkan produk

5.

Hubungan pelanggan

6.

Sumber pendapatan

7.

Sumber daya utama
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8.

Kegiatan utama

9.

Jejaring/mitra kerjasama

10.

Struktur biaya

Tuliskan masing-masing komponen-komponen tersebut dalam kertas dan bagikan
kepada peserta. Ajak masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa pengertian
dari masing-masing komponen tersebut.
PETUNJUK FASILITATOR:
1.

Target pelanggan/pasar
Kepada siapa produk kita akan dijual? Semakin jelas/spesifik target pelanggan
akan semakin baik.

2.

Nilai tambah/kelebihan dibanding produk pesaing
Apa kelebihan produk kita dibandingkan dengan produk lainnya? Nilai tambah
apa yang ditawarkan?

3.

Dampak sosial yang bisa muncul dari usaha kita
Apakah ada dampak sosial yang ditimbulkan dalam usaha kita? Peningkatan
kesejahteraan? Peningkatan peran perempuan? Atau malah bisa menimbulkan
konflik dalam kelompok/masyarakat?

4.

Jalur distribusi/cara pelanggan mengetahui & mendapatkan produk
•
Bagaimana pelanggan mendapatkan produk kita? Apakah melalui penjualan
langsung atau melalui Agen?
•

5.

Hubungan pelanggan
Bagaimana cara kita mempertahankan pelanggan kita agar kembali membeli
produk kita?

6.

Sumber pendapatan
Darimana saja usaha kita mendapatkan sumber pendapatan? Apakah dari
penjualan produk atau ada sumber lainnya?
Sumber daya utama
Sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha kita. Contoh:
Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, bahan baku. Apabila tidak ada satu
sumber saja, maka usaha kita tidak akan berjalan.

7.
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Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk kita? Cara promosi? Mulut
ke mulut, iklan melalui media cetak, dll?

8.

Kegiatan utama
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan usaha kita.

9.

Jejaring/mitra kerjasama
Jejaring/Mitra kerjasama yang bisa mempermudah atau mendukung usaha kita.

10.

Struktur biaya
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk dan menjalankan
usaha.
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Tuliskan masing-masing komponen-komponen tersebut dalam kertas dan bagikan
kepada peserta. Ajak masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa pengertian
dari masing-masing komponen tersebut.
Langkah 2: Studi Kasus, Kanvas Model Bisnis (30 menit)
Ajak peserta untuk memilih salah satu jenis usaha yang berjalan di masyarakat
dampingan dan bersama-sama membuat Kanvas Model Usahanya.
Langkah 3: Diskusi, Pembelajaran dan Kesimpulan (10 menit)
Ulas apa yang telah didiskusikan dalam sesi ini:
•

Apa yang telah anda pelajari?

•

Apa yang dianggap menarik dan berguna untuk mengembangkan usaha anda?

•

Apa yang akan anda praktekan dalam kehidupan nyata?
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SUMBER DAYA
UTAMA

STRUKTUR BIAYA

JEJARING/MITRA
KERJASAMA

KEGIATAN UTAMA

DAMPAK SOSIAL

NILAI TAMBAH/
KELEBIHAN
DIBANDING PRODUK
LAINNYA

Alat Bantu Pelatihan 10.1.1. Kanvas Model Usaha

TARGET
PELANGGAN

SUMBER PENDAPATAN USAHA

CARA DISTRIBUSI/
PELANGGAN
MENGETAHUI
PRODUK KITA

HUBUNGAN
PELANGGAN

Sesi 10.2. Menghitung Biaya dan Harga Jual
TUJUAN:
•

Mengidentifikasi komponen-komponen biaya.

•

Membedakan biaya tetap dan biaya tidak tetap.

•

Memperoleh pengalaman menghitung biaya dan menetapkan harga suatu produk.

WAKTU: 90 menit.
BAHAN:
•

Kertas plano

•

Spidol

•

Metaplan.

METODE: Curah Pendapat, Latihan, Diskusi
ALAT BANTU PELATIHAN:
10.2.1 Studi Kasus Usaha Keripik Pisang Mama Yohana.
10.2.2 Menghitung Biaya Total per Bulan dan Biaya Produksi per Unit.
10.2.3 Contoh Bagan Kosong untuk Menghitung Biaya per Unit.
10.2.4 Penetapan Harga Jual kita.
LANGKAH FASILITASI:
Langkah 1: Curah Pikiran, Mengidentifikasi dan Mengelompokkan Biaya-biaya (25 menit)
Langkah 2: Latihan dan Diskusi, Menghitung Biaya dan Menetapkan Harga (55 menit)
Langkah 3: Diskusi, Pembelajaran dan Kesimpulan (10 menit)
Langkah 1: Curah Pikiran, Mengidentifikasi dan Mengelompokkan Biaya-biaya (25
menit)
1.

Ajak peserta untuk mengidentifikasi siklus suatu usaha agar mereka dapat mengenali
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha.
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Siklus Usaha dan Biaya

KELUARGA

• Gaji

•
•
•
•

Sewa Tempat
Upah
Listrik
Transportasi
2.

Bahan
Baku

• Pisang
• Gula
• Garam

Dapat
Uang

Proses

Jual

Produk
Jadi

•
•
•
•
•

Gas
Minyak Goreng
Kompor Gas
Wajan
Tabung Gas

• Kemasan
• Label

Setelah peserta dapat mengidentifikasi siklus usaha keripik pisang dan mengenali
biaya-biaya yang dibutuhkan pada masing-masing tahapan, ajak peserta untuk
mengelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam 2 kategori:
•

BIAYA TETAP: biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah barang atau layanan
yang diproduksi. Misalnya, biaya tenaga kerja (gaji) dan sewa tempat. Biaya tetap
dapat berubah seiring perjalanan waktu; sewa tempat dan listrik juga dapat
berubah; akan tetapi, semua itu tidak ada kaitannya dengan jumlah produk atau
layanan yang diproduksi atau dijual.

•

BIAYA TIDAK TETAP: biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk atau
layanan yang diproduksi. Misalnya, biaya bahan baku, tenaga kerja (upah).

Selain kedua jenis biaya diatas, biasanya juga terdapat biaya awal. Biaya awal merupakan
biaya yang hanya dikeluarkan sekali saja untuk mengawali usaha. Misalnya, pinjaman/
modal usaha untuk pembelian peralatan.
3.
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Ajak peserta untuk mengelompokkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu kali
proses produksi ke dalam biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya peralatan adalah
biaya tetap. Peralatan yang digunakan memiliki usia pakai dan perlu diganti dengan
yang baru. Oleh karena itu, peserta harus menghitung biaya penggantian peralatan
dengan cara menghitung harga beli yang dibagi dengan masa ekonomis peralatan
tersebut (biaya penyusutan).
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Petunjuk untuk fasilitator.
Sebagai perempuan pengusaha, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
•

Waktu yang dihabiskan dalam menjalankan usaha adalah biaya, karena
mereka tidak dapat menggunakan waktu tersebut untuk tujuan lain. Dia
disibukkan oleh usahanya.

•

Perempuan pengusaha cenderung menganggap bahwa waktu yang
dihabiskan untuk bekerja di rumah atau dalam usaha mereka adalah
waktu yang gratis. Itu tidak benar dan hal ini nantinya berkaitan dengan
dompet usaha dan dompet keluarga.

•

Perempuan pengusaha harus memutuskan apakah dia ingin membayar
diri mereka sendiri atau apakah mereka akan membayar diri mereka
ketika mengetahui jumlah keuntungan yang mereka hasilkan.

•

Perempuan pengusaha perlu memeriksa secara berkala apakah usaha
mereka menghasilkan cukup uang atau tidak. Hal ini penting karena tidak
ada artinya jika mereka bekerja menjalankan usaha dalam waktu lama,
sementara uang yang dihasilkan sangat sedikit.

•

Upah merupakan pengganti jasa yang dibayarkan berdasarkan
jumlah produk atau jam yang dihasilkan (produktivitas), sedangkan
gaji dibayarkan atas tugas yang dilakukan secara tetap dan masa
pembayarannya biasanya lebih panjang, misalnya bulanan.

Langkah 2: Latihan dan Diskusi, Menghitung Biaya dan Menetapkan Harga (55 menit)
1.

Setelah peserta dapat mengelompokkan biaya-biaya, ajak peserta untuk menghitung
bersama-sama:
•
BIAYA TOTAL PER BULAN: untuk menghitung biaya total per bulan, ajak peserta
untuk menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan pada proses di atas. Pastikan
biaya tenaga kerja telah dimasukkan.
•

BIAYA PRODUKSI PER UNIT: Untuk menghitung biaya per produk, tanyakan
kepada peserta berapa perkiraan jumlah produk yang akan dihasilkan dalam
satu bulan. Misalnya, 200 bungkus keripik pisang dalam satu bulan.
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2.

Setelah peserta dapat menghitung biaya-biaya, ajak peserta untuk berlatih menghitung
biaya pada studi kasus (Alat Bantu Pelatihan 4.2.1 Studi Kasus Usaha Keripik Pisang
Mama Yohana). Bagikan lembar latihan studi kasus kepada masing-masing peserta.

3.

Ketika peserta sudah menyelesaikan studi kasus tersebut, tanyakan kepada peserta
“Berapa harga jual yang akan ditetapkan?” Dorong peserta untuk mengemukakan
pendapatnya.

4.

Sampaikan bahwa dalam menetapkan harga, peserta perlu mempertimbangkan 3 hal:

5.

6.
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•

Biaya produksi per unit

•

Harga pesaing

•

Daya beli masyarakat

Dalam pleno, tanyakan kepada peserta:
•

Berapa bungkus keripik pisang yang akan dijual? (200 bungkus)

•

Berapa banyak uang yang akan dihasilkan dari penjualan? (harga jual x 200
bungkus)

•

Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebanyak 200
bungkus? (biaya total per bulan)

Simulasikan sebuah harga jual untuk sebungkus keripik pisang, dan tanyakan kepada
peserta:
•

Apakah dengan menjual dengan harga tersebut, Mama Yohana mendapatkan
keuntungan per bungkus keripiknya? (keuntungan per bungkus = harga jual –
biaya total per gelas)

•

Berapa besar keuntungan secara keseluruhan yang diperoleh dalam satu bulan?
(keuntungan per bungkus x 200 bungkus)
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Langkah 3: Diskusi, Pembelajaran dan Kesimpulan (10 menit)
1.

Ajak peserta untuk menarik pembelajaran dan kesimpulan dari Menghitung Biaya dan
Menetapkan Harga.

2.

Tanyakan kepada peserta:
•

Apa hal-hal menarik dalam sesi Menghitung Biaya dan Menetapkan Harga ini?

•

Apa yang harus diperhatikan dan dilakukan sehingga bisa menetapkan harga?

•

Apa yang akan dilakukan dalam dunia nyata?

Alat Bantu Pelatihan 10.2.1. Studi Kasus Usaha Keripik Pisang Mama Yohana
Mama Yohana berencana memulai usaha keripik pisang. Dia akan membeli
bahan baku dan peralatan sebagai berikut:
•

Pisang 50 kg untuk satu bulan Rp 500.000,00 (Rp 10.000,00/kg)

•

Gula 1 kg untuk satu bulan Rp 10.000,00/kg

•

Garam 200 gr untuk satu bulan Rp 5.000,00

•

Kemasan & label sebanyak 200 unit dengan harga satuan Rp 1.000,00 (Rp
200.000,00)

•

Kompor gas Rp 360.000,00 (usia pakai tiga tahun)

•

Tabung gas Rp 120.000,00 (usia pakai dua tahun)

•

Wajan satu unit Rp 240.000,00 (usia pakai dua tahun)

•

Alat serut satu unit Rp 100.000,00 (usia pakai 20 bulan)

Tempat usaha rencananya Mama Yohana akan menyewa ke saudaranya
dengan biaya Rp 150.000,00/bulan dan biaya listrik dan air Rp 60.000,00/bulan.
Untuk membeli bahan baku dan keperluan usaha, Mama Yohana berencana
ke pasar lima kali dalam sebulan dengan biaya bensin Rp 10.000,00 untuk satu
kali berangkat. Usaha keripik pisang Mama Yohana akan dibantu oleh seorang
tenaga kerja dengan upah Rp 5.000,00/bungkus keripik yang diproduksi, dan
Mama Yohana akan menggaji dirinya sendiri sebesar Rp 700.000,00/bulan.
Mama Yohana berencana menjual 200 bungkus keripik/bulan.
Pertanyaan:
1.

Berapa total biaya per bulan usaha keripik pisang Mama Yohana?

2.

Berapa biaya produksi keripik pisang per bungkusnya?
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Alat Bantu Pelatihan 10.2.2 Menghitung Biaya Total per Bulan dan Biaya Produksi per Unit Usaha
Keripik Pisang Mama Yohana
Menghitung Biaya Total per Bulan dan Biaya Produksi per Unit
Target produksi
1
Komponen biaya

200 bungkus
2
Jumlah (unit)

3

4

Harga per unit (Rp)

Biaya (Rp)

Biaya tidak tetap
Pisang

50 kg

Rp10.000

Rp500.000

Gula

1 kg

Rp10.000

Rp10.000

1 unit

Rp5.000

Rp5.000

Upah tenaga kerja

200 bks

Rp5.000

Rp1.000.000

Kemasan+label

200 unit

Rp1.000

Rp200.000

Garam 200 gram

Total biaya tidak tetap

Rp1.715.000

Biaya tetap
Operasional:
Listrik dan air

1 unit

Rp60.000

Rp60.000,00

Transportasi

5 kali

Rp10.000

Rp50.000,00

Sewa tempat

1 unit

Rp150.000

Rp150,000,00

Gaji pemilik usaha

1 unit

Rp700.000

Rp700.000

Kompor gas (3 tahun)

36 bulan

Rp360.000

Rp10.000

Tabung gas (2 tahun)

24 bulan

Rp120,.000

Rp5.000

Wajan (2 tahun)

24 bulan

Rp240.000

Rp10.000

Alat Serut (20 bulan)

20 bulan

Rp100.000

Rp5.000

Penyusutan:

Total biaya tetap
Total Biaya per Bulan
Total Biaya Produksi per Unit
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Rp990.000
Rp2.700.000
Rp14.000

Alat Bantu Pelatihan 10.2.3. Contoh Bagan Kosong untuk Menghitung Biaya Per Unit

PRODUK
Komponen biaya

PRODUKSI DALAM SEBULAN
Jumlah (unit)

Harga per unit (Rp)

Biaya (Rp)

Biaya tidak tetap
Upah
Total biaya tidak tetap
Biaya tetap
Operasional
Penyusutan
Total biaya tetap
Total biaya per bulan
Total biaya per produk
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Alat Bantu Pelatihan 10.2.4. Penetapan Harga Jual kita
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BAHAN BACAAN
Promosi Kesadaran Gender
Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara perempuan
dan laki-laki, mengacu pada hak, tanggung jawab
dan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki,
anak perempuan dan anak laki-laki untuk mengembangkan
kemampuan pribadi mereka dan membuat pilihan tanpa adanya
pembatasan yang ditetapkan oleh stereotip (konsep kelompok),
peran gender yang kaku dan prasangka; untuk berpartisipasi
sepenuhnya dalam pengembangan masyarakat mereka dan
pengembangan diri mereka. Ini juga berarti kesetaraan dalam
perlakuan dan penilaian. Kesetaraan gender bukan hanya “isu
perempuan”; ini menyangkut laki-laki juga. Kesetaraan bukan
berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama, tetapi
bahwa hak, tanggung jawab dan peluang perempuan dan lakilaki tidak akan tergantung pada apakah mereka terlahir laki-laki
atau perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan masalah hak asasi manusia dan
prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang terpusat berpusat pada masyarakat. Kesetaraan gender
mencakup hak untuk berbeda.
Penting bahwa mitra pelaksana program memiliki pemahaman yang baik mengenai situasi pekerjaan
perempuan dan laki-laki dan isu-isu terkait dengannya guna untuk merespon secara efektif dan praktis.
Mempertahankan ketidaksetaraan dalam pendidikan dan pelatihan memiliki implikasi jauh bagi promosi
pekerjaan. Selain itu, posisi sosial perempuan di dalam masyarakat dan rumah tangga merupakan
faktor penting yang mempengaruhi akses mereka ke peluang ekonomi. Kendala dan hambatan serius
menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha

Beberapa kata tentang bahasa terkait gender
Beberapa poin mengenai penggunaan bahasa terkait gender harus diperhatikan. “Gender” dan
“perempuan” bukanlah istilah bisa saling dipertukarkan. Begitu pula “gender” dan “jenis kelamin”. Lihat
di bawah beberapa definisi istilah terkait gender. Istilah “gender”, “kesetaraan gender”; “memberikan
perhatian terhadap isu-isu gender”, “menggabungkan dimensi gender”, disebut berulang kali (dan kadangkadang secara longgar) di banyak dokumen dan laporan proyek.
Bahasa merupakan alat yang ampuh untuk mendeskripsikan atau merepresentasikan realitas. Oleh karena
itu, perlu untuk secara jelas menguraikan, di seluruh dokumentasi, apa yang dimaksud dengan perhatian
terhadap isu-isu gender dan memiliki indikator yang jelas untuk ini. Menggunakan kata benda seperti
“miskin”, “pemuda”, “penerima manfaat”, “peserta”, “petani” atau “klien” sebagai bentuk generik atau
netral sering berarti perempuan dan kelompok yang berpotensi terpinggirkan lainnya seperti penyandang
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kebutuhan khusus tersembunyi oleh bahasa semacam itu. Kelalaian semacam itu dapat secara tidak
sengaja mengakibatkan pengabaian kelompok-kelompok ini. Dalam nada serupa menambahkan
perempuan dalam kelompok untuk daftar penerima manfaat dapat diartikan bagi sebagian orang bahwa
perempuan tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat lain.
Kecuali intervensi ingin secara sengaja memiliki kegiatan untuk laki-laki saja, gender feminin juga harus
digunakan, atau perempuan juga harus secara sengaja ditulis di dalam teks (misalnya “wirausahawan
perempuan dan laki-laki” atau “petani laki-laki dan perempuan”). Meskipun penting untuk singkat dalam
dokumentasi, dalam banyak kasus tidak menyebutkan kata perempuan atau anak perempuan mungkin
mengakibatkan ambiguitas. Misalnya dalam beberapa bahasa, kata “pemuda” bukan sinonim untuk
laki-laki dan perempuan muda, tapi menyiratkan laki-laki muda. Mengindikasikan perempuan dan lakilaki di dalam teks secara benar menyebutkan dua bagian dari populasi sasaran yang mungkin memiliki
kebutuhan ketrampilan yang berbeda. Meskipun ini sedikit memperpanjang teks, telah ditunjukkan
bahwa penyebutan penerima manfaat atau pemangku kepentingan semacam itu mengkomunikasikan
tujuan kesetaraan bagi siapa yang membaca dokumentasi tersebut dan mengingatkan mereka semua
konsekuensi dari secara khusus atau juga mentargetkan perempuan. Dalam beberapa kasus ini bisa
berimplikasi: upaya ekstra harus dilakukan untuk menjangkau peserta perempuan; kuota yang diperlukan
untuk menjangkau target jumlah tertentu perempuan, laki-laki, perempuan muda penyandang
cacat, laki-laki muda pengangguran; lebih banyak staf perempuan sebagai penyedia pelatihan akan
sesuai;upaya khusus harus dilakukan untuk menjangkau keluarga atau masyarakat dari sebuah kelompok
sasaran, misalnya, untuk menghilangkan kekhawatiran keluarga, membuat mereka lebih cenderung
untuk mengizinkan atau mendorong anggota keluarga perempuan mereka untuk mengikuti pelatihan
ketrampilan;
upaya khusus harus dilakukan untuk menjangkau perempuan penyandang kebutuhan khusus, mantan
pejuang, laki-laki militan, korban bencana atau anak perempuan/anak laki-laki yang bekerja alih-alih
bersekolah.
Peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, bekerja di luar rumah dan kehidupan secara umum,
adalah berbeda. Beberapa perbedaan ini berkaitan dengan faktor biologis, misalnya, hanya perempuan
yang bisa melahirkan dan menyusui anak. Namun peran lain berkaitan dengan perilaku yang dianggap
pantas atau dapat diterima. Gender merujuk pada perbedaan dan hubungan sosial antara laki-laki dan
perempuan, yang dipelajari, bisa berubah dari waktu ke waktu, dan memiliki variasi luas baik di dalam
maupun maupun antar budaya. Di beberapa bagian dunia seperti Asia Tenggara, adalah normal untuk
melihat perempuan bekerja di jalan, sedangkan di bagian lain dunia jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan
hanya oleh laki-laki. Ini adalah perbedaan gender. Dalam beberapa budaya perempuan yang belum
menikah, tanpa memandang tingkat pendidikannya mungkin tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan pelatihan karena mereka akan berbaur dengan laki-laki yang bukan kerabat, sedangkan
ibu tunggal (janda) di wilayah yang sama mungkin diperbolehkan untuk turut serta. Laki-laki mungkin
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan tanpa memandang status perkawinan
mereka.
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Bila diakui bahwa peran laki-laki dan perempuan, dalam konteks tertentu, sering berbeda, maka akan jelas
bahwa kebutuhan mereka berbeda. Sayangnya, perencanaan dalam pelatihan kerja dan pendidikan sering
dipandang sebagai latihan netral gender, di mana dampak kebijakan, prakarsa dan kegiatan adalah sama
untuk semua warga negara. Karena berbagai alasan (misalnya pembatasan yang ditetapkan oleh stereotip,
peran gender yang kaku atau prasangka pengusaha atau lembaga pelatihan) kesempatan untuk pelatihan
dan pekerjaan sering bergantung pada apakah individu dilahirkan laki-laki atau perempuan.
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DAFTAR ISTILAH GENDER

GENDER

Merujuk pada perbedaan dan hubungan sosial antara laki-laki dan
perempuan, yang dipelajari, bisa berubah dari waktu ke waktu, dan
memiliki variasi yang luas baik di dalam maupun antar budaya. Contohnya,
di beberapa budaya, pantas untuk perempuan dan anak perempuan
bekerja pada pembangunan jalan serta laki-laki dan anak laki-laki,
sedangkan di negara lain hanya laki-laki dan anak laki-laki mengerjakan
pekerjaan terkait jalan.
Jenis kelamin mengacu pada perbedaan universal yang ditentukan secara
biologis antara laki-laki dan perempuan.
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PERAN GENDER

Perilaku yang dipelajari dalam sebuah masyarakat tertentu di mana orangorang dikondisikan untuk memandang kegiatan, tugas dan tanggung
jawab sebagai laki-laki atau perempuan. Persepsi mengenai apa yang
pantas untuk perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan
lakukan, dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnis, budaya, agama dan
ideologi, dan oleh lingkungan geografis, ekonomi dan politik. contohnya, di
beberapa negara menurut tradisi laki-laki menenun; sedangkan di negara
lain menenun dan membuat baju adalah murni peran perempuan.

BIAS GENDER

Kecenderungan untuk memandang hal-hal atau orang-orang, membuat
keputusan atau mengambil tindakan atas dasar gender atau stereotip
gender.

ANALISA GENDER

Alat untuk mendiagnosa perbedaan antara perempuan dan laki-laki
berkenaan dengan kegiatan, kondisi, kebutuhan, akses ke dan kontrol atas
sumber daya, dan akses terhadap manfaat pembangunan dan pengambilan
keputusan. Analisa gender mempelajari hubungan faktor-faktor ini dan
faktor-faktor lainnya dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan lingkungan
yang lebih besar.
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KESETARAAN
GENDER

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, mengacu pada hak, tanggungjawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, anak
perempuan dan anak laki-laki. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun
laki-laki bebas untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan
membuat pilihan tanpa batasan yang ditetapkan oleh stereotip, peran
gender yang kaku dan prasangka; dan memberi perempuan dan lakilaki, anak perempuan dan anak laki-laki peluang yang sama (setara)
untuk berpartisipasi penuh dalam pengembangan masyarakat dan
pengembangan diri mereka sendiri. Ini juga berarti kesetaraan perlakuan
dan penghargaan. Kesetaraan gender bukan hanya “isu perempuan”; ia juga
menyangkut laki-laki.
Kesetaraan gender berarti: visibilitas, pemberdayaan, partisipasi perempuan
dan laki-laki yang sama dalam semua aspek kehidupan umum dan pribadi.
Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan
menjadi sama, tetapi bahwa hak, tanggung-jawab dan kesempatan mereka
tidak akan tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau
perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan sebuah
isu hak asasi manusia dan sebuah prasyarat pembangunan berkelanjutan
yang terpusat pada masyarakat. Kesetaraan gender mencakup hak untuk
berbeda.

SENSITIF GENDER

Perbedaan berbasis gender antara laki-laki dan perempuan diakui. Setelah
mengakui, orang-orang yang memberikan pelatihan ketrampilan harus
mempertimbangkan perbedaan berbasis gender mengenai bagaimana
perbedaan semacam itu mempengaruhi kemampuan peserta pelatihan
untuk menmanfaatkan layanan pelatihan dan bagaimana perbedaan
tersebut mempengaruhi pekerjaan dan kegiatan kewirausahaan mereka.
Melalui proses ini isu yang membantu atau menghalangi peserta laki-laki
dan perempuan teridentifikasi

PENGARUSUTAMAAN
GENDER

Memasukkan perspektif gender ke dalam proses penilaian implikasi bagi
perempuan dan laki-laki dari suatu tindakan yang direncanakan, termasuk
perundang-undangan, kebijakan atau program di sebuah daerah dan
di semua tingkatan. Ini adalah strategi untuk menjadikan perhatian dan
pengalaman perempuan serta laki-laki sebagai satu dimensi integral dari
desain, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program
di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan
laki-laki mendapatkan manfaat yang sama dan ketidaksetaraan tidak
diabadikan.

DISKRIMINASI
GENDER

Perlakuan merugikan terhadap seseorang berdasarkan stereotip gender
atau diskriminasi, pengesampingan atau preferensi berdasarkan jenis
kelamin, yang menghapus atau mengurangi kesetaraan kesempatan dan
perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan, serta akses ke pendidikan dan
pelatihan, dan ke sumber daya produktif, dan lain-lain.
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KEADILAN GENDER

Kondisi di mana perempuan dan laki-laki diberikan keadilan dalam
perlakuann sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dapat
berpartisipasi secara setara, memiliki akses yang sama terhadap sumber
daya, dan peluang yang sama untuk mengendalikan. Ini bisa mencakup
perlakuan yang berbeda tetapi yang dianggap setara dalam hal hak,
keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Di mana kesenjangan gender
sangat lebar, seringkali program keadilan mungkin perlu mengambil
tindakan yang mendukung perempuan (biasanya lebih kurang beruntung
dibanding laki-laki) untuk mencapai status setara perempuan dan laki-laki
(misalnya, memberikan prioritas kepada perempuan saat perekrutan guna
untuk membawa mereka ke tingkat yang lebih sama dengan laki-laki).

ISU GENDER

Masalah khusus terkait dengan ketidaksetaraan atau pembedaan dalam
situasi sosial,ekonomi dan politik perempuan dan laki-laki.

INDIKATOR SENSITIF
GENDER

Angka yang digunakan untuk mengukur perubahan terkait gender di
masyarakat sepanjang waktu. Indikator dalam proyek-proyek digunakan
untuk menjelaskan dan mengukur tujuan dan dampak, dan dengan
demikian ukuran perubahan atau hasil yang bisa diverifikasi. Indikator
sensitif gender memberikan standar untuk menunjukkan kemajuan
terhadap sasaran-sasaran yang dinyatakan berkenaan dengan perempuan
dan laki-laki.

PEMBERDAYAAN

Proses membangun kapasitas untuk melakukan kontrol atas kehidupan
seseorang. Pemilahan pekerjaan menyangkut kecenderungan laki-laki dan
perempuan dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbeda satu sama lain.
Masyarakat di seluruh dunia mengandung gagasan dan nilai-nilai gender
yang melekat pada apa yang anak laki-laki dan anak perempuan akan
lakukan dalam pendidikan, di tempat kerja, dalam keluarga dan dalam
masyarakat. Misalnya, pernikahan dini untuk anak perempuan di beberapa
budaya mengganggu pendidikan, mengurangi peluang untuk independensi
masa depan melalui kerja.
Di pabrik-pabrik di seluruh dunia, perempuan dianggap memiliki
ketangkasan manual untuk memproduksi pakaian, tekstil, dan merakit
barang-barang elektronik dan produk lainnya. Lebih rendahnya upah
mereka dan keyakinan bahwa mereka akan menerima pekerjaan berulangulang dan monoton, serta fakta bahwa pengusaha mengetahui bahwa
mereka mungkin meninggalkan pekerjaan bila mereka menikah sangat
menguntungkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi
yang mengglobal. Pemilahan pekerjaan seperti itu seringkali lebih terkait
dengan pelatihan yang mereka terima di dalam tugas-tugas yang secara
sosial sesuai untuk anak perempuan saat masih muda. Mereka mungkin
belajar menjahit di rumah, dan mungkin diberitahu agar patuh dan tidak
menantang otoritas laki-laki.
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STEREOTIP

Sebuah konsep kelompok, yang dipegang oleh satu kelompok sosial
tentang satu kelompok sosial lain. Stereotip gender lazim bekerja untuk
mengarahkan anak perempuan dan anak laki-laki ke dalam mata pelajaran
yang berbeda di sekolah, dan kemudian membatasi pilihan pekerjaan
mereka. Bahkan bila perempuan telah mencapai tingkat partisipasi yang
tinggi dalam pendidikan, seperti yang terjadi di Sri Lanka, partisipasi
mereka dalam pelatihan kerja mungkin dibatas pada kursus tingkat dasar
dan secara tradisional perempuan.
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METODE & PERSIAPAN PELATIHAN
Metode Pelatihan
Metodologi Pelatihan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif. Selama proses pelatihan, peserta
dianggap sebagai narasumber utama. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola
ekonomi rumah tangga yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk melengkapi setiap sesi
pelatihan.
Aturan yang utama dalam proses metode partisipatif ini adalah tidak menceramahi peserta. Metode
ceramah hanya digunakan sebagai pengantar atau untuk memfokuskan pikiran peserta, untuk membangun
dasar pengetahuan atau untuk memperoleh pemahaman bersama tentang sebuah topik atau untuk
menyampaikan poin pembelajaran yang telah diperoleh. Menggunakan metode ceramah secara berlebihan
akan menciptakan suasana kelas yang menjemukan dan peserta menjadi penerima yang pasif.
Selain dari metode ceramah, Fasilitator harus menggunakan metode pelatihan partisipatif untuk
mendorong dialog atau untuk bertukar pengalaman antara peserta. Metode pelatihan partisipatif yang
dapat digunakan dalam pelatihan ini diantaranya adalah :
•

Curah pendapat

•

Diskusi

•

Latihan

•

Studi kasus

•

Permainan peran

CURAH PENDAPAT (BRAINSTORMING)
Brainstorming merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide. Tujuannya
adalah untuk menstimulir peserta untuk mencari cara-cara yang berbeda ketika mengatasi masalah yang
ada. Fasilitator mengajukan sebuah permasalahan atau pertanyaan yang dapat diatasi dengan berbagai
cara yang berbeda-beda dan meminta peserta untuk memikirkan cara-cara tersebut. Misalnya, ketika
mengajarkan subyek ‘cara menekan biaya-biaya rumah tangga’, seorang Fasilitator dapat meminta peserta
untuk melakukan brainstorming tentang cara-cara tersebut sesuaI dengan pengalaman mereka. Tujuan
dari brainstorming adalah untuk memproduksi sebuah daftar alternatif solusi/jawaban dan kemudian
mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi.
Kapan digunakan:
Idealnya, brainstorming digunakan untuk menemukan solusi praktis terhadap sebuah permasalahan.
Dalam Pelatihan, brainstorming juga digunakan untuk membantu peserta belajar dengan menggunakan
pengalaman mereka sendiri. Sebagai sebuah metode Pelatihan, brainstorming digunakan ketika peserta
memiliki ide-ide tentang bagaimana permasalahan tertentu dapat diselesaikan.

100

MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

Apa yang akan dapat diperoleh:
Peserta belajar dengan menggunakan pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, mereka belajar untuk
memilih dari solusi-solusi alternatif tersebut.
Keunggulan:
Brainstorming menghasilkan derajat partisipasi yang tinggi. Brainstorming juga membuat sesi tersebut
lebih hidup dan menstimulir cara berpikir kreatif.
Hal-hal untuk diperhatikan:
•

Selama brainstorming, fokus harus diberikan untuk menghasilkan ide-ide dan bukan pada diskusi
tentang ide-ide itu sendiri.

•

Fokus perhatian harus diberikan pada upaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide.

•

Fasilitator perlu memastikan bahwa semua orang berpartisipasi dengan meminta ide-ide dari mereka
yang pendiam.

•

Kritik tidak diperbolehkan. Ide-ide akan dievaluasi kemudian.

•

DISKUSI
Pengetahuan, ide-ide dan pendapat tentang sebuah subyek tertentu bebas disampaikan diantara peserta
dan Fasilitator. Dalam diskusi terbuka, Fasilitator memfasilitasi dan mengendalikan diskusi sementara
semua orang berpartisipasi. Dalam diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.
Subyeknya didiskusikan secara bebas oleh setiap kelompok. Fasilitator berkeliling diantara kelompokkelompok sebagai seorang pengamat dan memberikan masukan-masukan yang tepat pada saat
dibutuhkan. Kelompok-kelompok kemudian dikumpulkan dan kesimpulan dari setiap kelompok disajikan
dan didiskusikan dalam sebuah forum terbuka.
Kapan digunakannya:
Idealnya, diskusi digunakan untuk menganalisa situasi tertentu dan bertukar pendapat dengan yang lain.
Diskusi digunakan ketika peserta memiliki latar belakang pengetahuan tentang isu yang dibahas.
Apa yang akan dicapai:
Diskusi membawa perubahan sikap peserta sambil mereka bertukar pengalaman.
Keunggulan:
Diskusi memberikan umpan balik kepada Fasilitator tentang cara peserta mungkin menerapkan
pengetahuan yang dipelajarinya.
Kekurangan:
Peserta dapat keluar dari subyek atau gagal mendiskusikannya dengan cara yang bermanfaat.
Hal-hal untuk diperhatikan:
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•

Peserta dapat menjadi keras kepala dan bersikukuh untuk bertahan pada sikap dan/atau pendapat
mereka dan bukan bersiap-siap untuk mengubahnya.

•

Fasilitator harus mengendalikan struktur, arah dan proses diskusi untuk menghindari hal-hal ini.

LATIHAN
Peserta diminta untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu. Sebuah latihan biasanya merupakan praktek
atau uji pengetahuan yang telah dipelajari dan hal ini dapat dilakukan dengan kerja kelompok atau
individual..
Kapan digunakannya:
Sebuah latihan digunakan setelah peserta mempelajari pengetahuan khusus atau setelah sebuah topik
telah selesai disampaikan.
Apa yang akan diperoleh:
Sebuah latihan merupakan bentuk pembelajaran aktif karena peserta mempraktekkan hal-hal yang
yang telah diajarkan kepada mereka dan membantu menerapkan pengetahuan yang dipelajari untuk
mendapatkan solusinya. Latihan juga membantu Fasilitator untuk mencari tahu berapa banyak yang telah
diserap oleh Fasilitator.
Hal-hal untuk diperhatikan:
Beberapa peserta mungkin tampak berjuang keras selama mengerjakan latihan. Dalam kasus tersebut,
Fasilitator perlu memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat, tetapi tidak memberikan solusinya.

STUDI KASUS
Apakah itu:
Sebuah studi kasus merupakan sebuah kajian untuk mempelajari kejadian yang perlu diperiksa dan
dipahami oleh peserta. Peserta diminta untuk menganalisa dan mendiagnosa penyebab-penyebab dari
sebuah masalah (atau masalah-masalah) yang dinyatakan dalam studi kasus. Mereka kemudian mungkin
akan diminta untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.
Kapan digunakannya:
Sebuah studi kasus idealnya digunakan untuk mendemonstrasikan penerapan berbagai teknik dalam
situasi kehidupan nyata yang mungkin dihadapi oleh peserta.
Apa yang akan diperoleh:
Sebuah studi kasus mensimulasikan situasi-situasi yang mungkin dihadapi oleh peserta dalam bisnisnya
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sehari-hari. Oleh karena itu, studi kasus menyiapkan peserta untuk menghadapi situasi-situasi serupa atau
terkait dalam kehidupan nyata.
Keunggulan:
Metode studi kasus membantu peserta untuk melihat sebuah permasalahan atau serangkaian kejadian
terlepas dari tekanan masalah/kejadian yang sebenarnya. Studi kasus memberikan kesempatan untuk
bertukar ide dan menghasilkan alternatif solusi terhadap permasalahan yang akan mereka hadapi dalam
bisnis mereka.
Kerugian:
Dalam kehidupan nyata, situasi/kejadiannya mungkin berbeda dari yang dinyatakan dalam studi kasus.
Peserta mungkin mendapatkan kesan yang salah tentang situasi kehidupan nyata.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Anda perlu menekankan bahwa keputusan yang dibuat dalam situasi Pelatihan mungkin berbeda dari
keputusan yang harus dibuat di tempat pada situasi kehidupan nyata.

PERMAINAN PERAN
Apakah itu:
Permainan peran adalah sebuah dramatisasi apa yang mungkin terjadi dalam situasi kehidupan nyata.
Peserta diminta untuk memainkan peran tertentu dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk
mempraktekkan cara untuk menangani situasi dalam kehidupan yang sebenarnya secara langsung.
Kejadian yang didramatisir kemudian didiskusikan oleh semua peserta dalam sebuah forum terbuka untuk
mencari tahu bagaimana situasi tersebut dapat ditangani dengan cara yang berbeda.
Apa yang akan diperoleh:
Peserta mempraktekkan situasi yang hampir mirip dengan kehidupan nyata dalam sebuah lingkungan
Pelatihan yang terlindung dan menerima saran atau kritik yang membangun dari rekan-rekan mereka.
Hal ini membantu peserta untuk mempelajari hal-hal yang lebih baik melalui praktek dan memperoleh
panduan mengenai cara bereaksi yang tepat dalam situasi kehidupan nyata..
Keunggulan:
Permainan peran membantu memberikan rasa percaya diri kepada peserta dalam menghadapi situasi
bisnis yang sebenarnya.
Kekurangan:
Dalam kehidupan nyata, situasi/kejadiannya akan berbeda dari apa yang terdapat dalam permainan peran.
Peserta mungkin mendapatkan kesan yang salah tentang situasi kehidupan nyata. Mereka mungkin gagal
menyadari bahwa keputusan yang mereka buat dalam situasi Pelatihan itu berbeda dari keputusan yang
harus mereka buat di tempat dalam situasi kehidupan yang sebenarnya.
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Hal-hal untuk diperhatikan:
•

Peserta mungkin malu dan rasa percaya diri mereka mungkin malah berkurang dan bukannya
bertambah.

•

Beberapa peserta dapat terbawa suasana dalam memerankan peran mereka sehingga membuat
seluruh permainan peran ini tampak palsu dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dianggap serius.

•

Fasilitator perlu menjadi moderator permainan peran untuk mencegah terjadinya hal ini.

A.

Bagaimana cara menyiapkan Pelatihan 				
Menyiapkan sebuah pelatihan merupakan suatu tantangan yang besar bagi seorang Fasilitator.
Seorang Fasilitator terkadang akan menghadapi kondisi yang tidak ideal dan harus mempersiapkan
banyak hal pada saat yang bersamaan.
Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mempersiapkan pelatihan:

1.

1.

Memilih lokasi/tempat pelatihan,

2.

Menyusun dan meminta persetujuan anggaran pelatihan,

3.

Menyelesaikan jadwal pelatihan dan merancang rencana pembelajaran,

4.

Mengidentifikasi narasumber apa bila diperlukan,

5.

Rekonfirmasi pelaksanaan pelatihan kepada peserta,

6.

Mempersiapkan dan mengelola materi dan peralatan pelatihan,

7.

Melaksanakan pertemuan pra-pelatihan antara narasumber,

8.

Membahas pelatihan dengan narasumber eksternal, dan

9.

Melakukan pemeriksaan di saat-saat akhir.

MEMILIH TEMPAT PELATIHAN
Langkah pertama dalam persiapan pelatihan adalah memilih tempat yang sesuai dengan rencana
distribusi. Seperti disebutkan disesi pemasaran, dari sudut pandang fungsional atau teknis, tempat
pelatihan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
•

Lokasi:
Tempat harus nyaman bagi peserta yang terpilih untuk memastikan kehadiran mereka dan
kedatangan mereka secara tepat waktu selama pelatihan berlangsung.

•

Ukuran ruangan pelatihan:
Tempat pelatihan membutuhkan ruangan yang cukup agar kelompok dapat berfungsi secara
efektif. Sebuah ruangan yang berukuran setidaknya 6 meter x 8 meter disarankan untuk 20
orang peserta.

•

Tata letak ruangan pelatihan:
Fasilitator harus mempertimbangkan peralatan pelatihan dan kenyamanan peserta. Pelatihan
yang efektif membutuhkan konsentrasi. Untuk memfasilitasi hal ini, disarankan agar ruangan
pelatihan:
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•

memiliki penerangan yang baik,

•

memiliki ventilasi yang baik, dan

•

memiliki tingkat kebisingan yang rendah.

Apabila Fasilitator akan menggunakan komputer, overhead projector atau peralatan TV/video,
mereka harus memastikan bahwa terdapat soket listrik yang memadai dan mereka harus mencoba
peralatan-peralatan tersebut sebelumnya.
Disarankan agar Rekonfirmasi tempat pelatihan dilakukan sedini mungkin, misalnya satu minggu
sebelum acara pelatihan dimulai.

2.

MEMINTA PERSETUJUAN UNTUK ANGGARAN PELATIHAN
Langkah berikutnya dalam persiapan elatihan adalah untuk menyusun aggaran dan meminta
persertujuan dari bagian keuangan atau sponsor pelatihan. Perhatikan kembali komponen biaya
yang telah dibahas pada bab pemasaran.

3.

MENYELESAIKAN JADWAL PELATIHAN DAN MERANCANG RENCANA
PEMBELAJARAN
Selanjutnya, Fasilitator harus menyelesaikan rancangan & jadwal pelatihan, dengan menggunakan
contoh yang terdapat di lampiran Panduan Fasilitator ini dan mengacu kembali ke Analisa Kebutuhan
Pelatihan. Dalam kasus tertentu, mungkin pelatihan ini akan dipadukan dengan pelatihan
keterampilan lainnya atau materi-materi yang dianggap penting berkaitan dengan kondisi peserta
atau berdasarkan keinginan dari pihak penyelenggara atau sponsor pelatihan.

4.

MENGIDENTIFIKASI NARASUMBER
Berkaitan dengan rancangan pelatihan tersebut diatas, Fasilitator harus memastikan kemungkinan
menggunakan narasumber eksternal untuk melengkapi sesi-sesi pelatihan. Misalnya mengenai
topik cerita sukses mengelola ekonomi rumah tangga, topik mengenai bagaimana memotivasi anak
agar lebih produktif atau topik-topik keterampilan lainnya.
Ketika menghubungi narasumber-narasumber ini, penting untuk menjelaskan kepada mereka
mengenai profil peserta, tujuan pelatihan dan harapan intervensi yang akan diberikan oleh
narasumber dan bagaimana masukan dari mereka berkontribusi pada program yang lebih luas.
Semua narasumber juga harus diminta untuk menyiapkan rencana pembelajaran, handout dan
presentasi dan menyiapkannya pada saat pertemuan pra-pelatihan.

5.

MENGINFORMASIKAN PESERTA
Penting untuk diperhatikan bahwa rekonfirmasi atau pemberitahuan mengenai pelatihan dilakukan
jauh hari sebelum Pelatihan dimulai, yaitu antara 1 – 2 minggu sehingga calon peserta dapat mengatur
persiapan. Akan lebih baik jika rekonfirmasi disertai lampiran jadwal pelatihan.
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6.

MENGURUS MATERI DAN PERALATAN PELATIHAN
Materi Pelatihan dapat meliputi:
•

Handout modul untuk peserta,

•

Presentasi,

•

Form-form latihan, dan

•

Alat tulis, misalnya buku tulis, pensil atau pulpen, penghapus, rautan, map, pembolong kertas,
dll.

Selain dari hal-hal diatas, Fasilitator harus memastikan bahwa formulir-formulir berikut ini tersedia
dalam jumlah yang diperlukan:
•

Formulir Evaluasi Harian, dan

•

Formulir Evaluasi Pelatihan Akhir.

Peralatan Pelatihan dapat mencakup:

7.

•

Papan tulis dan kapur, sebaiknya warna-warni,

•

Papan kertas plano, kertas dan spidol warna-warni untuk kertas plano,

•

Papan tempel dan kartu-kartu metaplan, dan

•

Perekat, lem atau selotip untuk menempel kertas plano di dinding.

MENGADAKAN PERTEMUAN PRA-PELATIHAN
Sebaiknya seminggu atau setidaknya dua hari sebelum pelatihan, Fasilitator harus mengadakan
pertemuan dengan Fasilitator yang lain atau dengan narasumber lain yang berpartisipasi dalam
Pelatihan untuk mendiskusikan pengaturan dan mengalokasikan topik-topik sesi.
Fasilitator utama harus memastikan bahwa semua narasumber mengetahui:
•

Profil setiap peserta pelatihan;

•

Sumber pendapatan keluarga;

•

Tujuan pelatihan;

•

Tempat dan jadwal;

•

Materi dan peralatan pelatihan; dan

Sebaliknya, narasumber diharapkan untuk menyajikan rancangan rencana sesi untuk sesi-sesi
pelatihan yang ditugaskan kepada mereka.

8.

MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI SAAT-SAAT AKHIR
Fasilitator juga harus memastikan persiapan akhir sebelum pelatihan, yaitu:
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•

Bahwa semua materi dan peralatan pelatihan tersedia;

•

Bahwa semua pengaturan di tempat pelatihan telah dilakukan;

•

Bahwa pengaturan transportasi untuk Fasilitator, narasumber dan peserta-peserta lain sudah
beres; dan
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•

B.

Bahwa uang muka dari anggaran pelatihan telah disediakan untuk Fasilitator untuk memastikan
kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tindak lanjut Pelatihan
Tindak lanjut adalah proses untuk membantu peserta untuk menerapkan pengetahuan dan
ketrampilan yang telah mereka terima dari pelatihan, dalam tahap ini, peserta pelatihan biasanya
disebut “klien” karena lebih bersifat individual (personal). Dalam proses tindak lanjut, Fasilitator
harus dapat memposisikan diri sebagai “teman” yang akan membantu klien memecahkan masalah
dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi rumah tangga. Hal ini penting dilakukan untuk:
•

Untuk menjaga kepuasan pelanggan setelah pelatihan; dan

•

Untuk meningkatkan dampak dari pelatihan dengan memastikan kebutuhan-kebutuhan
lainnya yang dirasakan oleh klien.

Tindak lanjut pelatihan dapat dilakukan minimal 1 bulan setelah pelatihan untuk memberi
kesempatan kepada klien menerapkan/mempraktekan keterampilan yang telah mereka terima
dalam pelatihan.

1.

BAGAIMANA CARA MENINDAKLANJUTI PESERTA PELATIHAN?
a.

Tindak lanjut pelatihan bisa dilakukan secara berkelompok. Dalam proses ini, klien
dikumpulkan dalam suatu tempat dan mendiskusikan mengenai hal-hal yang telah
dilakukan dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Titik kritis dengan pendekatan ini
adalah bagaimana peserta saling berbagi pengalaman dan saling memberi masukan untuk
menindaklanjuti upaya memperbaiki ekonomi mereka.

b.

Untuk melakukan diskusi kelompok dalam proses tindak lanjut, pertimbangkan lokasi
yang nyaman bagi peserta dan karakteristik yang homogen, misalkan: peserta yang sumber
pendapatannya hanya dari suami, memiliki sumber pendapatan alternatif, sedang mencoba
memulai usaha dan sebagainya. Semakin homogen karakteristik peserta, maka akan
semakin mudah dan semakin hidup proses diskusi ini terutama apa bila Fasilitator terampil
menggunakan alat bantu metaplan dan kertas plano.

c.

Alternatif lain menindak lanjuti pelatihan adalah melakukan bimbingan perorangan.
Bimbingan perorangan adalah membantu klien untuk memutuskan tindakan yang terbaik
yang bisa diputuskan oleh klien saat mereka menghadapi permasalahan. Fasilitator
harus mendorong klien untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka
dapatkan dalam pelatihan dalam memecahkan masalah mereka.

d.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, dibawah ini adalah tahap dari proses bimbingan
perorangan sebagai berikut:
1.

Menjelaskan secara singkat mengenai peran Fasilitator sebagai pembimbing.

2.

Meminta klien untuk mengutarakan masalah-masalah mereka.

3.

Mencari tahu, mengapa masalah tersebut bisa terjadi?
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4.

e.

Untuk memperdalam informasi permasalahan, Fasilitator juga dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti siapa, kapan, dimana, kenapa, bagaimana dan
mengapa hal tersebut bisa terjadi. (Who, when, where, what, how & why)

Apabila bisa menjawab, tanyakan kembali mengapa masalah tersebut bisa terjadi.
Catatan: jawaban no, 3 dan 4 yang dikemukan oleh klien menunjukan rangkaian sebab akibat
masalah yang saling berkaitan. Kondisi ini akan membantu klien menemukan akar masalah
yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan karena masalah yang dikemukan oleh klien biasanya
bukan akar masalah utama, melainkan dampak dari massalah tersebut.
Contoh kasus: Seseorang menyatakan bahwa ia tidak bisa berbisnis karena tidak memiliki
modal. Bisa jadi masalah yang sesungguhnya adalah dia belum mencari sumber permodalan
atau bisa jadi dia belum menyadari bahwa modal keterampilan sudah dimiliki, atau bisa jadi
pula dia tidak memiliki motivasi untuk berbisnis.

f.

Menganalisa masalah-masalah dengan mengidentifikasi akar penyebab dan membuat
kesepakatan masalah yang sebenarnya (masalah inti) dan paling mendesak untuk diperbaiki.

g.

Setuju dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh klien dalam menyelesaikan masalah.

h.

Buat rangkuman hasil akhir dari sesi bimbingan.

i.

Menyetujui tanggal dan waktu untuk pertemuan berikutnya.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Fasilitator ketika melakukan bimbingan
perorangan adalah sebagai berikut :

C.

•

Hindari keputusan yang mendadak dan emosional, berikan masukan yang tepat pada
waktu yang tepat.

•

Hindari menangani terlalu banyak masalah dalam satu sesi pertemuan.

•

Pastikan masalah yang paling mendesak yang ditangani terlebih dahulu.

•

Jangan pernah memberikan solusi langsung atas masalah, bimbing klien untuk
mengidentifikasi solusinya sendiri.

•

Mencari tahu penyebab permasalahan dan akar penyebabnya.

•

Jangan melontarkan kritik atau terlihat skeptis.

•

Selalu menjaga kerahasiaan semua informasi dari pengusaha.

Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi (M&E) adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan informasi
mengenai perkembangan peserta pada saat mengikuti pelatihan dan sesudah pelatihan. Monitoring
memfokuskan pada pengendalian kegiatan dan pencapaian hasil-hasil tertentu (bagaimana hal
ini dilakukan), sedangkan evaluasi sebagian besar terkait dengan pengkajian kemajuan kearah
pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan (mengapa hal ini dilakukan).
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Perbedaan lainnya antara Monitoring dan Evaluasi adalah dalam hal frekuensi, monitoring
merupakan proses pengumpulan data secara terus menerus, dimana evaluasi dijalankan dengan
interval berkala (contoh: sekali setahun). Walaupun tujuan dan pelaksanaannya berbeda, kedua hal
ini saling berkaitan. Data yang terkumpul melalui monitoring berkelanjutan merupakan masukan
bagi evaluasi, dan sebaliknya.
M&E, apabila dilaksanakan dengan benar, memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk
mengembangkan kinerja mereka masing-masing dan pada akhirnya memastikan keberlanjutan
jangka panjang program pengelolaan ekonomi rumah tangga.
Peralatan M&E yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:
1.

Form pendaftaran peserta, Formulir ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi awal
karakteristik peserta. Formulir pendaftaran memungkinkan Fasilitator untuk mengelompokkan
peserta, menilai kebutuhan pelatihan mereka, dan kemudian membandingkan tingkat
pengetahuan mereka sebelum dan sesudah pelatihan,

2.

Form Evaluasi Harian, untuk mengetahui sejauh mana peserta menerima pembelajaran,

3.

Form Evaluasi Akhir, untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap Pelatihan. Bagi
Fasilitator, form ini juga berfungsi untuk merefleksikan dirinya terhadap proses pelatihan.

4.

Rencana Tindak Lanjut Peserta, formulir ini untuk mengetahui tindakan yang akandilakukan
oleh peserta serta jadawal rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

5.

Laporan Perkembangan Peserta, disusun untuk mengetahui dampak Pelatihan terhadap
perkembangan ekonomi peserta pelatihan.

Manfaat Monitoring & Evaluasi
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa hasil M&E akan digunakan sebagai landasan pengambilan
keputusan, baik keputusan pada tingkat program pelatihan yang bersangkutan, maupun proyek secara
keseluruhan. Berikut dibawah ini adalah manfaat dari kegiatan M&E sebagai berikut:
•

Program Pelatihan, secara langsung dapat memanfaatkan hasil M&E, terutama yang berfokus pada
monitoring pelaksanaan program yang dilakukan oleh tim internal. Dengan mencermati laporan hasil
M&E dapat diidentifikasi berbagai hambatan dan kemajuan dalam pelaksanaan program. Hasil M&E
tersebut berfungsi formatif, yaitu sebagai acuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kendala
dalam pelaksanaan program pelatihan agar hasilnya dapat lebih baik. Hal ini terutama menyangkut
berbagai komponen dan indikator yang secara langsung mampu ditangani penyelenggara program
pelatihan.

•

Pimpinan proyek, pimpinan proyek menggunakan hasil M&E sebagai acuan dalam melakukan
pembinaan terhadap para trainer, advisor, spesialis dan staf lainnya, serta sebagai dasar dalam
penyusunan program yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya proyek secara
rutin mengadakan pertemuan konstituen, guna membahas temuan-temuan M&E. Laporan hasil
M&E yang disusun oleh internal juga digunakan sebagai bentuk laporan kemajuan dan akuntabilitas
terhadap donor.
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•

Tim Eksternal, hasil M&E yang dilakukan oleh tim eksternal, dimanfaatkan oleh proyek sebagai
bahan refleksi. Dengan mencermati hasil M&E tersebut, proyek dapat mengetahui kelemahan
dan keunggulan program proyeknya dibanding proyek lain. Berkaitan dengan hal tersebut,
bila M&E-nya kurang baik hendaknya tidak segan-segan untuk berkonsultasi atau bertukar
pengalaman dengan proyek atau program lain yang lebih maju. Demikian pula, proyek
hendaknya perlu berkonsultasi dengan Pengawas mengenai berbagai hal yang terkait dengan
upaya untuk meningkatkan kinerja proyek, khusus program pelatihan.

D.

Seni dan Teknik Fasilitasi
Komponen seni dalam fasilitasi berfokus pada peningkatan kualitas interaksi/ komunikasi dari
patisipan/anggota kelompok. Komponen seni sangat membantu proses pencapaian tujuan
kelompok, yang secara sistematis menjadi fokus dari komponen metodologi. Komponen seni
membantu tujuan pencapaian kelompok melalui suasana situasi komunikasi dan interaksi
yang lebih nyaman.
Digambarkan dalam model di bawah, komponen seni terdiri dari berbagai teknik di antaranya
teknik mendengar dan bertanya. Dalam ranah fasilitator, ini yang dinamakan sebagai mendengar
fasilitatif.

Secara lebih lengkapnya, kemampuan seni fasilitasi utama yang mesti dikuasai seorang fasilitator
mencakup:
1.
Mengenal dan saling mengenalkan partisipan,
2.
Bertanya fasilitatif,
3.
Komunikasi verbal dan nonverbal,
4.
Mengelola permainan,
5.
Mempertahankan memori kelompok,
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6.
7.

Memberi umpan maju/ umpan balik, dan
Mengelola perasaannya dan perasaan kelompok.

Siapakah fasilitator itu?
•

Pengajar?

•

Ahli?

•

Pemberi fasilitas?

•

Harfiah, fasilitasi itu memperlancar…

Siapakah fasilitator itu?
Fasilitator adalah seseorang yang netral yang memperlancar proses-proses dalam kelompok dengan
keterampilan/ seni melalui metodologi tertentu sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya
dengan cara yang partisipatif
•

Proses: partisipasi, komunikasi, interaksi dll

•

Tujuan: pemecahan masalah, konsensus dll

Tujuannya apa saja?
•

Belajar bersama,

•

Memunculkan ide kreatif,

•

Mengembangkan komitmen,

•

Mengambil keputusan,

•

Perencanaan,

•

Melakukan aksi bersama,

•

dan lain sebagainya.

Beda dengan pelatih?
•

Pelatih punya keahlian/ keterampilan/ pengetahuan, partisipan yang dilatih.

Beda dengan konsultan?
•

Partisipan/klien punya problem, konsultan punya solusi.

Fasilitasi
•

Masing-masing kita memiliki kecakapan/ keterampilan/pengetahuan, dan

•

Problem/ tujuan adalah milik bersama.Karenanya, mesti dicari bersama-sama.

Kenapa harus fasilitasi?
Karena…
•

Banyak kepala lebih bagus dari sedikit kepala (potensial),

•

Ownership dan komitmen penting,

•

Ada yang malu atau tertekan,

•

Ada terlalu mendominasi, dan

•

Ada kepentingan-kepentingan.
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Kerangka Kerja Fasilitasi: bangun partisipasi dan dialog
•

Bertanya,

•

Mendengar aktif,

•

Mendengar empatik,

•

Intervensi dalam proses, dan

•

Instruksi.

Modal fasilitator
Tiga dimensi modal fasilitator
1.

Nilai, integritas, keyakinan: percaya warga/partisipan/klien punya kemampuan, perhatian,
punya kepedulian, mau belajar,

2.

Keterampilan & seni: bertanya, mendengar aktif, empatik, mensintesis, rephrase menguji
asumsi, intervensi, bangun dialog, bina suasana dan mungkin melucu, dan

3.

Metodologi, teknik, ilmu: divergensi atau konvergensi.

Mendengar aktif…
1.

2.

3.

4.
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Generalization: Kata-kata yang umum, tidak jelas atau tidak bermakna, yang perlu dicari-tahu
lebih jauh.
Maksudnya? Kenapa disebut…?
•

Menurut saya ini adalah kegiatan yang bagus

•

Bagus, maksudnya? Kenapa disebut bagus??

•

Karena dana yang dibutuhkan hanya sedikit

Deletion: Ada yang belum terungkap. Apa lagi? Ada lagi?
•

Apa lagi yang Ibu/ Bapak suka dari kegiatan ini?

•

Saya suka petugas lapangannya. Mereka ramah-ramah

Distortion: Tanya detail tambahan, check sisi lain. Kalau yang...bagaimana?
•

Ibu/ Bapak sudah menceritakan hal-hal yang disuka dari kegiatan ini. Yang tidak disuka,
bagaimana?

•

Terlalu cepat. Waktunya singkat sekali

Contradiction: Ada dua pesan yang berbeda. Hati-hati.
•

Sebelumnya, Ibu mengatakan petugas lapangannya ramah. Tetapi tadi Ibu mengatakan
mereka tegas dan tidak bias berkompromi?

•

Ya, mereka kalau mengobrol sehari-hari sangat ramah. Kita suka cerita tentang keluarga
kita masing-masing. Mereka juga suka ajak anaknya bermain dengan anak saya. Tetapi,
kalau untuk urusan administrasi, mereka tegas. Harga mati. Ga boleh ditawar-tawar lagi…
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Mendengar Aktif...
•

Tuluskan hati

•

Berikan kepedulian pada warga, bukan pada keahlian/ kehebatan/ tugas/ misi Anda

•

Tangguhkan ingatan, hasrat dan penilaian.

•

Cobalah berada pada diri warga.

•

Ikuti arus, bukan memimpin arus; Tidak potong memotong

•

Ungkapkan pengalaman yang sama tanpa mengganggu

•

Gestures
•

Lihat titik di kedua alis

•

Tunjukkan gesture mendengarkan

Bertanya
Bertanya sepertinya sepele, tapi itu roh fasilitasi
Prinsip Bertanya…
•

Bertanya yang mudah dulu, baru perlahan masuk yang agak sulit

•

• Tidak selalu langsung ke pokok masalah

•

• Bertanya terbuka tapi dengan visi

•

• Bertanyalah yang spesifik, jangan abstrak

•

• atau terlalu konseptual

Kalimat Bertanya…
•

Pertanyaan ingatan: di mana mengalaminya? Kapan itu terjadi?

•

Pertanyaan pengamatan: Apa yang sedang terjadi?

•

Pertanyaan analitik: Mengapa perbedaan pendapat itu terjadi?

•

Pertanyaan hipotetik: Apa yang terjadi jika…?

•

Pertanyaan pembanding: Mana yang paling tepat antar….dan…?

•

Pertanyaan proyektif: Coba bayangkan seandainya anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang
anda lakukan?

•

Pertanyaan tertutup: Kita sebagai fasilitator seyogyanya tidak melemparkan pertanyaan yang
menjurus, IYA KAN?

Bangun dialog - individual
Empat langkah yang umum dalam mengembangkan pembicaraan (Sayre, 2001);
1.

Ulangi apa yang dikatakan

2.

Tunjukkan ketertarikan

3.

(Bertanya aktif & empatik)

4.

Dorong warga/ partisipan untuk berbicara lebih banyak dan lebih dalam
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Intervensi proses
•

Selalu mulai dengan cara halus

•

Dipengaruhi budaya

•

Contoh-contoh untuk side bar conservations

•

•

“Ayo, aturannya kan satu ngomong yang lainnya dengerin”

•

Lihat mata, “satu-satu dulu ya”

•

“Ep ep, dengerin dulu ya”

•

Ajak bicara ybs

•

Berhenti, “Apakah kita perlu break dulu nih?”

•

“Ada yang ingin disampaikan?”

Contoh-contoh lain
•

Gunakan parking lot,

•

“Mohon diingat, waktu kita tinggal 10 menit”

•

Ground rules, “Ingat aturan main yang kita sepekati”

•

Tujuan, “Ingat untuk apa kita di sini“

•

“Bisa disampaikan kembali.“

•

Secara umum, apa yang Ibu/ Bapak maksud..”

Intervensi proses
•

Mengambil alih,
•

Ikuti pembicaraan, masuk, ambil alih

•

Bila ngebut, masuk berkalikali, barulah ambil alih..

•

Tampilan-tampilan agar partisipan tetap fokus,

•

Bekerja dari satu isu ke isu lain dalam tahapan yang logis,

•

Gunakan lembar koran/flip chart, tempel di tembok,

•

Gunakan gambar, simbol yang warna warni, dan

•

Gunakan produk partisipan.

Curah pendapat + metaplan
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•

Gunakan kartu berwarna yang agak tipis,

•

Satu ide satu kartu,

•

Tulisan besar, bisa dilihat dari tempat partisipan,

•

Gunakan spidol gelap,

•

Pakai spraymount atau selotip kertas yang dilipat, dan

•

Layar hitam/ gelap sehingga fokus.

•

Usahakan partisipan menempel sendiri,

•

Bila waktu memungkinkan jangan batasi kartu, dan

•

Gunakan kartu baru untuk nama kelompok dari ide-ide/kartu individual.
MODUL PEACEBUILDING : Pengelolaan Keuangan dan Modal Usaha

Curah pendapat berkelompok
•

Bila partisipan banyak,

•

Bila partisipasi individual sudah muncul,

•

Bila partisipan telah cukup berinteraksi,

•

Jangan lupa tekankan prinsip-prinsip curah pendapat,

•

Bisa menggunakan flip chart atau metaplan,dan

•

Membagi partisipan
•

Hitung menghitung

•

Bauran kepentingan

•

Bauran latar belakang

•

Dll., tergantung tujuan

Materi tambahan Sebelum mulai…
1.

Perhatikan
a.

b.

c.

Tempat/ ruangan:
•

Cukup sinar/terang

•

Tenang

•

Suara tidak memantul

•

Tembok untuk nempel flip chart

Peralatan
•

Metaplan warna warni

•

Kertas flip chart

•

Selotip kertas

•

Spidol

•

Layar, spraymount

•

Kertas warna-warni

•

Alat dokumentasi

• Skenario sederhana (pertanyaan-pertanyaan pokok, metodologi dan pengaturan
waktu)
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