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Buku Pedoman ini disusun untuk Proyek Partners for Prevention Tahap II di Indonesia yang dipimpin
oleh UNFPA, UN Women dan UNV dan bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI) Jayapura dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A)
Jayapura. Proyek ini secara teknis dan finansial didukung oleh Program Kemitraan Regional
UNDP, UNFPA, UN Women, dan UNV untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
perempuan di Asia dan Pasifik. Partners for Prevention mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas bantuan keuangan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
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Buku pedoman ini dikembangkan berdasarkan modul-modul yang digunakan di negara lain,
sehingga diperlukan adaptasi agar buku pedoman ini relevan dengan konteks Indonesia,
khususnya Papua yang akan menjadi tempat pedoman ini digunakan. Dua lokakarya telah
dilakukan di Jayapura, Papua dalam rangka mengadaptasi modul-modul ini dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, organisasi masyarakat maupun kalangan
akademisi yang memiliki kepedulian pada isu gender, perempuan, anak muda, kekerasan serta hak
dan kesehatan seksual dan reproduksi.
Lokakarya dan konsultasi pertama diadakan di Jayapura (ibukota Provinsi Papua) pada tanggal 1617 November 2015 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Pemerintah Kabupaten
Jayapura, Badan PBB, LSM Internasional dan Nasional, kelompok pemuda dan tokoh masyarakat,
agar buku pedoman ini sesuai dengan konteks tempat penerapannya. Lokakarya kedua dilakukan
pada tanggal 17-18 Oktober 2016 di Jayapura dengan melibatkan pemerintah kabuapten Jayapura,
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badan PBB, LSM internasional dan nasional, kelompok pemuda dan akademisi. Kedua lokakarya
tersebut bertujuan untuk mendapatkan umpan balik, masukan dan saran dari para peserta yang
dibutuhkan untuk proses adaptasi. Tim konsultan ingin berterima kasih kepada semua peserta
lokakarya atas masukan dan umpan balik berharga yang diberikan untuk buku pedoman ini:
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Kathy Taylor, Trung Le dan Lisa Nilsson dari Partners for Prevention mendukung penyusunan
teknis buku pedoman ini. Risya A Kori dan Norcahyo Budi W dari UNFPA Indonesia atas
bantuannya mendorong proses adaptasi dan penterjemahan modul ini di Indonesia. I.G.A.A Jackie
Viemilawati dan Norcahyo Budi W atas dukungannya melatih para fasilitator masyarakat untuk
dapat menggunakan modul ini dengan baik di dalam masyarakat bersama kelompok remaja dan
orang tua. Ibu Maria Bano dan jajarannya di Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Kabupaten Jayapura atas dukungan pemerintah kabupaten Jayapura terhadap project Reimay ini.
Siti Akmianti (LP3A Papua) dan Lilis Rumadaul (PKBI Papua) atas kerjasama dan dukungannya
dalam pelaksanaan ujicoba modul ini di wilayah Paua. Masyarakat desa Nolokla dan Nedali di
kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua atas kerjasamanya dalam mendukung
pelaksanaan uji coba modul ini pada para remaja dan orang tua di desa mereka.
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DAFTAR ISTILAH
Term

Definition

Agresif

Sikap, perilaku atau komunikasi verbal dan non verbal yang menampakkan agresi seperti
mengancam, marah dan menyerang.

Beban ganda

Situasi perempuan yang menjalankan kerja-kerja untuk mencari uang di luar rumah dan
menjalankan kerja-kerja di dalam rumah dan pengasuhan anak (Sociology Index, n.d.).

Budaya patriarki

Patriarkhi adalah sistem sosial dan ideology yang menganggap laki-laki memiliki
kekuasaan lebih atas perempuan. Laki-laki juga memiliki kontrol atas sumberdaya dan
proses pengambilan keputusan.

Coping

Sebuah upaya baik perilaku maupun psikologis yang digunakan seseorang untuk
mengatasi, mentoleransi, mengurangi atau meminimalisasi peristiwa yang menimbulkan
stress. Ada dua bentuk strategi coping yaitu strategi penyelesaian masalah yakni upaya
melakukan sesuatu secara aktif untuk mengatasi keadaan yang menimbulkan stress.
Sedangkan strategi yang memfouskan pada emosi (emotion-focused coping strategy)
adalah upaya mengelola dampak emosi dari peristiwa yang menimbulkan stress atau
berpotensi menimbulkan stress (Taylor, 1998)

Diskriminasi gender

Prasangka dan pembedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Emosi

Perasaan yang intens sebagai respon terhadap keadaan atau kejadian tertentu. Emosi
ditunjukkan ketika seseorang bahagia, marah, sedih, atau takut terhadap sesuatu.

Femininitas

Sifat, perilaku, peran dan aktifitas yang dikaitkan dengan perempuan. Seperti lemah, lembut,
pasif, emosional, tergantung dan sebagainya. Femininitas mengarahkan bagaimana
perempuan bersikap dan berperilaku dan mengarahkan sifat-sifat apa yang harus dimiliki
oleh perempuan.

Gender (konstruksi
gender)

Sifat, perilaku, peran dan aktifitas yang dilekatkan atau dikaitkan dengan laki laki dan
perempuan. Sifat, perilaku. peran dan aktifitas ini dibentuk secara sosial dan dipelajari
melalui proses sosialisasi. Oleh sebab itu, semua hal itu bersifat kontekstual dan dapat
diubah.

Ketidakadilan gender

Norma gender, praktik budaya, kebijakan dan hukum yang membuat atau mendorong
adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.
Ketidakseimbangan ini menyebabkan kerugian bagi perempuan di berbagai masyarakat
(UNWomen, 2015).

Kekerasan

Segala bentuk tindakan yang menyebabkan atau akan menyebabkan rasa sakit baik
fisik, psikologis, maupun seksual termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan
kemerdekaan baik yang terjadi diranah publik maupun di ranah prifat.

Kekerasan Berbasis
Gender (KBG)

Kekerasan yang terjadi sebagai akibat norma gender yang dikaitkan dengan laki-laki dan
perempuan dan ketidaksetaraan hubungan antara keduanya dalam konteks masyarakat
tertentu (Bloom, 2008)

Kesehatan reproduksi

Segala bentuk kekerarasan berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan
penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancamanan,
pemaksaan atau perampasan kebebasan baik yang terjadi di ruang public maupun di ruang
prifat (United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993).

Marginalization

Suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh (bukan hanya bebas dari penyakit atau
kecacatan dalam segala aspek) yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses
reproduksi (United Nations, Report of the International Conference on Population and
Development, 1994)

Kesukarelaan

Menyelenggarakan kegiatan masyarakat atau menolong orang lain yang membutuhkan
dengan prinsip sukarela atau tidak untuk mencari keuntungan finansial

Konstruksi Sosial

Pembentukan keyakinan, nilai-nilai, norma, praktik (tradisi) dan sebagainya di masyarakat
melalui proses sosialisasi dan internalisasi di rumah, sekolah dan institusi sosial lainnya.
Proses sosial ini terjadi dari satu waktu ke waktu lainnya dari satu generasi ke generasi
lainnya.
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Maskulinitas

Sifat, perilaku, peran dan kegiatan yang dikaitkan dengan laki-laki. Seperti kuat, agresif,
berani, berkuasa, keras dan sebagainya. Maskulinitas mengarahkan bagaimana laki-laki
berperilaku dan berpenampilan dan mengarahkan sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh
laki-laki.

Marginalisasi

Proses peminggiran seseorang disebabkan oleh jenis kelamin atau gender mereka. Proses
ini menghalangi seseorang untuk menikmati hak dasar dan memenuhi kebutuhan mereka.

Menejemen Stres

Ketrampilan seseorang untuk mengantisipasi, mengelola dan memulihkan diri sendiri dari
stress.

Peta Pikiran

Teknik mempresentasikan gagasan dengan menggunakan peta agar mudah dipahami oleh
orang lain.

Pemerasan Emosional

Bentuk kontrol dalam hubungan atau kontrol seseorang terhadap orang lain dalam sebuah
hubungan dalam bentuk memerintah, menciptakan rasa takut dan perasaan bersalah.

Penyintas

Seseorang yang mampu bertahan hidup atau seseorang yang masih bertahan hidup
setelah mengalami peristiwa yang sangat buruk dan mengancam keselamatan jiwa.

Refleksi

Proses ketika seseorang merenungkan pengalaman, pikiran dan perasaan masa lalu dan
menggali pembelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan
datang.
Refleksi dapat dilakukan sendiri namun juga bisa dilakukan dengan meminta masukan dari
lingkungan sekitar.

Relaksasi

Latihan untuk melepaskan tekanan fisik dan psikologis untuk membuat tubuh kita menjadi
rileks. Latihan ini bertujuan untuk membangun keseimbangan pikiran, jiwa dan tubuh kita.
Ada berbagai teknik relaksasi namun pada intinya adalah menggerakkan dan melenturkan
otot tubuh.

Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah sebuah hubungan di mana seseorang memiliki kekuasaan atas
orang lain dan dapat memaksa orang lain melakukan apa yang ia inginkan (baik dengan
kepatuhan maupun cara halus lainnya) (Basden, 2001)

Sub ordinat

Memperlakukan atau menganggap sesuatu lebih rendah dari yang lain.

Stereotipe

Pandangan yang dimiliki seseorang tentang orang atau kelompok lain. Dan pandangan ini
adalah salah atau tidak benar.

Seks

Ciri biologis yang mendefinisikan seseorang itu laki-laki atau perempuan (UNWomen,
2015)

Seksualitas

Berikut ini beberapa hal yang tercakup dalam seksualitas:
1. Seksualitas lebih dari sekedar bagian-bagian tubuh dan seks (meskipun hal ini termasuk
dalam seksualitas).
2. Seksulitas termasuk identitas gender (perasaan dominan bahwa kita adalah laki-laki
atau perempuan).
3. Seksualitas termasuk peran gender (pandangan bagaimana laki-laki dan perempuan
harus berperilaku).
4. Seksualitas termasuk orientasi seksual kita (heteroseksual, homoseksual, atau
biseksual).
5. Seksualitas termasuk bagaimana kita merasakan tubuh kita. Kita menyebutnya citra
tubuh (Body Image). Citra Tubuh yang negative akan berdampak besar pada kemampuan
kita untuk memiliki hubungan yang sehat. Seseorang yang memiliki citra tubuh yang
negatif mungkin akan berfikir bahwa dia tidak pantas mendapatkan pasangan yang baik
sehingga Ia mungkin mau membangun hubungan dengan orang yang tidak menghargai
dia atau bahkan melakukan kekerasan terhadapnya.
6. Seksualitas termasuk pengalaman seksual, pikiran-pikiran, pandangan, dan fantasi
seksual.
7. Seksualitas termasuk cara media, keluarga, teman, agama, usia, tujuan hidup, dan harga
diri membentuk seksual kita..
8. Seksualitas termasuk bagaimana kita mengalami keintiman, sentuhan, cinta, kasih
sayang, kegembiraan dan kesedihan..
9. Kita seperti dalam quote ini : “Seksualitas diekspresikan dalam cara kita bicara,
tersenyum, berdiri, duduk, berpakaian, tertawa dan menangis”. Pendek kata, seksualitas
adalah bagian intergral siapa kita, apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan dan
bagaimana kita merespon orang lain (SRCP Sexuality Resource Center for Parents, 2018)
v

Stres

Menurut Santrock (Psychology, 2003) stres merupakan respon individu terhadap
keadaan atau kejadian yang memicu stres (stressor), yang mengancam dan mengganggu
kemampuan seseorang untuk menanganinya (coping).

Sensitifitas

Menyadari situasi dan keadaan seseorang. Sebagai contoh sensitif gender artinya
menyadari adanya pembedaan secara sosial antara laki-laki dan perempuan di mana lakilaki dianggap memiliki kedudukan dan status yang lebih tinggi dari perempuan.

Sarkastik

Bentuk komunikasi yang menggunakan kata atau pernyataan yang memiliki arti sebeliknya.
Tujuannya untuk mempermalukan dan menyakiti orang lain.

Solusi Saling
Menguntungkan

Penyelesaian masalah dalam negosiasi yang dapat diterima oleh semua pihak

Trauma

Respon emosi terhadap peristiwa atau kejadian yang sangat buruk atau luar biasa seperti
bencana alam, perkosaan, kecelakaan dan sebagainya. Peristiwa tersebut terjadi secara
tiba-tiba , di luar kendali, menyakitkan dan mengancam keselamatan jiwa seseorang
(American Psychological Association, 2018)
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KATA PENGANTAR
Selamat datang di Buku Panduan Lokakarya untuk Remaja.
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Intervensi ini memiliki tiga komponen:
satu komponen untuk remaja perempuan
dan remaja laki-laki usia 13-15 tahun,
satu komponen untuk remaja perempuan
dan remaja laki-laki usia 16-18 tahun, dan
satu komponen untuk pengasuh para
remaja ini, seperti orangtua, guru, pekerja
pelayanan untuk remaja (youth service
worker), penyedia layanan kesehatan
remaja, dan pemimpin kelompok remaja.
Ketiga komponen ini dirancang untuk
saling melengkapi dan dilaksanakan
secara paralel. Buku pedoman ini ditujukan untuk digunakan oleh pengawas dan fasilitator
kelompok yang memberikan intervensi pada kelompok remaja awal (13-15 tahun).

Secara keseluruhan, intervensi ini bertujuan agar anak perempuan dan anak laki-laki di masa
remaja awal memiliki sikap dan praktik-praktik yang menunjukkan kesetaraan gender, rasa hormat
dan kepedulian, dan akan ditunjang serta dibekali dengan keterampilan untuk mengelola stres dan
masalah kesehatan mental dengan cara yang baik dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak,
berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang produktif dan bersifat prososial, dan membangun
hubungan interpersonal yang sehat, tanpa kekerasan serta membahagiakan. Mereka juga akan
didukung oleh pengasuh mereka dan masyarakat.
Edisi pertama buku pedoman ini ditujukan sebagai uji coba untuk melihat kelayakan, penerimaan,
dan potensi dampak yang timbul dari intervensi ini terhadap upaya-upaya pencegahan primer
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di kalangan masyarakat di wilayah sekitar
Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas program ini belum dapat dijelaskan dalam edisi ini.
Secara khusus, intervensi untuk remaja ini berupaya untuk mendukung:

•
•
•
•
•
•
•

Pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspirasi dan nilai-nilai (yaitu, mengidentifikasi
harapan dan impian untuk masa depan dan membuat keputusan pada saat ini untuk
menggapai cita-cita di masa yang akan datang tersebut)
Keterampilan melakukan penggunaan coping dan pengelolaan stress yang positif
Keterampilan untuk menolak tekanan dari teman sebaya, alkohol, narkoba, dan seks
Sikap, praktik-praktik dan hal yang ideal terkait kesetaraan gender
Hubungan yang positif, penuh rasa aman, menyenangkan, dan membahagiakan dengan
anggota keluarga, teman, dan pacar.
Keterampilan berkomunikasi yang menghormati dan tegas serta keterampilan untuk
mengatasi konflik
Kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim (pacar)
dan bagaimana menghadapinya

Peserta akan diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela dan
upaya advokasi yang menyebarluaskan intervensi ini ke masyarakat dan menjaga agar dampaknya
terus berlangsung, serta memberikan kegiatan tambahan untuk menghilangkan kebosanan
12
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remaja di waktu luang dan mempromosikan rasa memiliki dan bertujuan dalam hubungan yang
mendukung dan bersifat membina. Pertemuan yang dilakukan bersifat partisipatif dan berbasis
diskusi.
Siapa saja yang termasuk dalam remaja awal?
Program ini ditujukan untuk anak laki-laki dan perempuan pada masa awal remaja – yaitu mereka
yang duduk di bangku SMP. Untuk berpartisipasi dalam lokakarya ini peserta harus sudah tamat
sekolah dasar, karena program ini diyakini memiliki muatan dan proses yang lebih tepat untuk
mereka yang duduk di bangku SMP dan belum memasuki SMA.
Secara khusus, remaja awal menjadi fokus program ini, karena program ini berusaha untuk
memengaruhi praktik-praktik sosial dan sikap-sikap sebelum praktik dan sikap mapan yang
problematik ini menjadi sesuatu hal yang diterima oleh generasi ini. Dengan cara ini, pencegahan
kekerasan dengan sungguh-sungguh dalam jangka panjang menjadi kenyataan. Selain itu, data
dari Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah besar laki-laki melakukan pemerkosaan untuk
pertama kali sebelum mereka berusia 15 tahun. Hal ini menunjukkan kerentanan kelompok usia
remaja awal dan sekali lagi diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan.
Perlu dicatat bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk mendukung remaja berpacaran atau
terlibat dalam hubungan seks; Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa diskusi secara terbuka
dan pendidikan tentang isu-isu ini lebih efektif daripada menahan informasi untuk mencegah
timbulnya masalah dan menghindarkan keterlibatan mereka dalam masalah-masalah tersebut.
Memang, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa remaja awal tidak berpacaran atau terlibat
dalam hubungan seks (meskipun beberapa remaja melakukannya), tetapi kebanyakan dari mereka
sangat tertarik dengan topik ini dan mereka pun akan berpacaran serta mencoba terlibat dalam
aktivitas seksual pada saat-saat tertentu selama masa remaja selanjutnya atau pada masa awal
dewasa. Oleh karena itu, masa remaja adalah saat yang sangat penting untuk memengaruhi ide13

Peserta
perlu
didorong
untuk
mempertimbangkan
pengalaman
dan
sikap dari berbagai sudut pandang dan
memperkuat pertahanan mereka untuk
menolak tekanan dari teman sebayanya
untuk melakukan tindakan atau perilaku
yang menimbulkan masalah. Contohnya:

•
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Apabila remaja berpikir bahwa aturan
dibuat untuk mengendalikan mereka
dengan sewenang-wenang, mintalah
mereka untuk mempertimbangkan
alasan lain terkait dengan aturan,
seperti kepedulian dan kekhawatiran
pengasuh mereka atau keinginan
untuk melindungi remaja terhadap
risik

KRITERIA FASILITATOR:
1. Memliki pengalaman menjadi fasilitator
2. Memahami tema-tema kunci dalam
panduan
3. Memahami budaya dan tradiri masyarakat
Papua
4. Memiliki keterampila komunikasi yang baik
5. Memiliki keinginan untuk menjadi fasilitator
6. Menyelesaikan pelatihan untuk fasilitator
dan bagaimana mengunakan pedoman ini
Completed training for trainers
7. Secara usia tidak jauh berbeda dengan
peserta
8. Memiliki beberapa karakteristik sebagaii
berikut; empatik, sensitive, sabar, hangat,
tidak menghakimi, dan berfikiran terbuka.

•

Tekankan
bahwa
berpacaran
bukanlah sesuatu yang harus mereka
lakukan–tidak memiliki pacar dan
hanya memiliki teman merupakan
hal yang wajar; tetapi apabila mereka
memilih untuk mencoba berpacaran,
maka penting bagi mereka untuk
melakukannya
dengan
caracara yang aman dan mendukung
kebahagiaan bersama

•

Untuk
remaja
yang
mencoba
berpacaran, penting bagi mereka
untuk mengetahui bahwa mereka
tidak perlu merasa tertekan untuk
melakukan aktivitas seksual dengan pasangan - berpacaran bisa berarti memiliki hubungan
dekat dan khusus satu sama lain tanpa melibatkan aktivitas seksual.

•

Berpacaran pada masa remaja seharusnya santai dan menyenangkan - jika kamu selalu
merasa khawatir atau cemas, maka mungkin berpacaran bukanlah sebuah hubungan yang
tepat untuk kamu pada saat ini.

•

Kamu boleh memilih apa yang baik untuk kamu selama pilihan tersebut tidak membahayakan
kamu atau menyakiti kamu atau orang lain - bahkan jika menurut orang lain pilihan kamu
“tidak keren” atau “aneh”. Kita semua seharusnya berusaha untuk mendukung orang-orang
yang membuat pilihan yang tepat bagi mereka, bahkan jika pilihan mereka tersebut tidak
sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku saat itu, karena norma-norma tersebut
dapat membahayakan atau membuat orang tertekan. Kita dapat membuat pilihan yang
membuat kita bahagia dan membuat kita tetap aman dan sehat tidak peduli dengan tekanan
masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berbeda.
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ide, sikap, perilaku atau praktik positif serta
keterampilan dalam mengambil keputusan.

Komposisi dan pengaturan waktu lokakarya
Kelompok remaja awal, baik perempuan dan laki-laki, yang terdiri dari 20-25 orang, melakukan
pertemuan dua kali dalam sebulan atau sekitar 2.5 sampai 3 jam di tempat dan waktu yang
disepakati bersama selama dua belas bulan.

MENGGERAKKAN DAN MEREKRUT PESERTA
Penting untuk mendapatkan izin, persetujuan, dan dukungan dari pemerintah dan pemangku
kepentingan kunci untuk melaksanakan program ini di masyarakat. Selain itu, pengaturan tempat
dan logistik harus terjamin selama program berlangsung.
Menggerakkan dan merekrut peserta merupakan proses yang panjang, sehingga perlu kiranya
mengalokasikan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan yang penting ini. Program-program lain yang berhasil menunjukkan bahwa sosialisasi
tentang manfaat yang diperoleh dengan berpartisipasi dalam program ini (misalnya, melalui
pengalamanan peserta atau fasilitator, bukti-bukti yang diperoleh dari evaluasi, atau pembahasan
tentang relevansi dan manfaat dari topik-topik dalam program ini dengan permasalahan yang
terjadi di masyarakat) akan sangat membantu terutama dalam mendorong keterlibatan laki-laki
dalam program ini.

MEREKRUT, MELATIH DAN
MENDUKUNG FASILITATOR
Tim pelaksana dan pengembangan
kegiatan ini harus saling berkonsultasi,
juga dengan pemangku kepentingan
masyarakat atau penasihat, dan tim
dari program lain yang berhasil untuk
membahas
kriteria
seleksi
untuk
fasilitator. Misalnya, fasilitator perempuan
diperlukan dan idealnya setiap kelompok
memiliki seorang fasilitator laki-laki dan
seorang fasilitator perempuan. Usia dan
tingkat pendidikan selain kompetensi atau keterampilan inti harus dipertimbangkan untuk konteks
tertentu sesuai dengan tempat pelaksanaan program. Secara umum, diperlukan fasilitator yang
memiliki sikap adil gender, terbuka terhadap perubahan dan ide-ide baru, serta memiliki komitmen
untuk menghapus kekerasan. Pendekatan yang tidak menghakimi dan menghormati juga penting
untuk dimiliki.

15
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Luangkan waktu untuk menyajikan gambaran umum program agar masyarakat dapat memikirkan
dan mengajukan pertanyaan tentang program ini guna meminimalkan salah paham atau informasi
tidak benar yang tersebar luas tentang program ini. Penting kiranya melibatkan semua pemimpin
dan pemangku kepentingan kunci dalam masyarakat dan juga potensi anggota masyarakat dalam
pertemuan untuk menggerakkan dan merekrut peserta. Sangat penting pula untuk menggalang
dukungan secara sistematis dan mendapatkan izin untuk menyelenggarakan lokakarya untuk
remaja ini.

Karena pekerjaan ini secara emosional dan sosial memprasyaratkan serta mendorong proses
transformasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, maka fasilitator harus memperoleh dukungan,
pengawasan, dan pelatihan praktek (in-service) yang cukup intensif. Pertemuan ini akan
memastikan bahwa fasilitator dapat mengatasi tekanan dan tantangan yang timbul dari peran
mereka; menjaga ketaatan terhadap buku pedoman dan keselarasan dengan nilai-nilai program.
Sesi pelatihan in-service (praktik) dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas fasilitator
danmengatasi kesenjangan keterampilan atau memperbaiki konsep dan keterampilan inti.

PROGRAM MASYARAKAT
Salah satu bagian dari intervensi ini mempromosikan konseptualisasi, perencanaan, dan
pelaksanaan program komunitas. Program atau kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi kegiatan
relawan untuk pelayanan masyarakat yang akan memberikan kontribusi demi mengembangkan
masyarakat dalam beberapa hal yang menurut peserta bernilai dan penting. Program-program ini
juga dapat menjadi jalan bagi peserta untuk berbagi pelajaran yang mereka peroleh dari program
ini dengan anggota masyarakat lainnya dan secara umum untuk menjadikan masyarakat sebagai
lingkungan yang lebih aman dan lebih menyenangkan untuk semua orang - anak laki-laki dan anak
perempuan, laki-laki dan perempuan dewasa. Program-program ini juga memberikan peluang bagi
orang dewasa dan remaja untuk bekerja sama dan secara khusus dapat memberikan cara–cara
yang bermanfaat bagi remaja untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan energi mereka di luar
sekolah guna mencegah kebosanan di waktu luang dan godaan dari berbagai perilaku berisiko.
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Dalam pelatihan awal, calon fasilitator
dipandu
melewati
pengalaman
transformatif mereka sendiri. Sebaiknya
sebelum terlibat dalam pelatihan formal,
calon fasilitator diajak untuk mengkaji
program (secara cepat bila perlu) seolaholah mereka sendiri adalah peserta
kegiatan. Selama pelatihan experiensial
(berdasarkan pengalaman mencobakan)
ini para pelatih juga memberikan contoh
jenis keterampilan fasilitasi yang penting
dalam program partisipatif semacam ini.
Biasanya pelatihan harus merekrut calon
fasilitator 50-75 persen lebih banyak
daripada yang dibutuhkan mengingat kemungkinan adanya peserta yang putus di tengah jalan atau
memiliki tingkat kesesuaian/kemahiran yang kurang baik. Pelatihan awal bagi para calon fasilitator
lokakarya juga harus mencakup pemberian informasi tentang latar belakang atau teori pelatihan
dan kesempatan berefleksi pada tingkatan tertentu sebagai bahan informasi tambahan terhadap
apa yang mereka terima pada tahap pelatihan awal ketika mereka menjadi peserta program.
Akhirnya, pelatihan yang diberikan kepada calon fasilitator harus mencakup kesempatan bagi
mereka untuk berlatih melakukan fasilitasi melalui sesi mengajar, yaitu ketika mereka ditugaskan
untuk memandu suatu kegiatan dimana calon fasilitator lainnya berperan sebagai peserta dalam
lokakarya.

FASILITASI DAN PERAN FASILITATOR
(Catatan: diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Karena intervensi ini bersifat partisipatif dan bukan menggurui, buku pedoman ini tidak
dimaksudkan untuk dibagikan kepada peserta atau dibacakan langsung kepada peserta oleh
fasilitator. Sebaliknya, buku panduan ini akan digunakan oleh fasilitator untuk mempersiapkan
diri sebelum memberikan fasilitasi dalam setiap sesi dan sebagai acuan selama sesi berlangsung
sesuai dengan keperluan untuk mempertahankan ketaatan terhadap pedomanl.
Sebelum sesi pertemuan, fasilitator harus mempersiapkan segala hal. Mereka perlu membaca
panduan untuk sesi yang bersangkutan dan informasi yang menyertainya yang terdapat dalam
Lampiran. Lampiran diberi nomor 1 sampai 22 agar sesuai dengan nomor Sesi (Sesi 1 - Lampiran 1).
Disarankan agar fasilitator membuat catatan untuk diri mereka sendiri dalam buku pedoman atau
dalam buku catatan terpisah atau dalam kertas catatan untuk membantu mereka memfasilitasi
lokakarya dengan lancar.
Kepatuhan terhadap buku pedoman merupakan hal yang sangat penting selama sesi percontohan
dan uji coba untuk mengaitkan dampaknya dengan buku pedoman ini. Setelah uji coba yang efektif,
kepatuhan terhadap buku pedoman sangat penting agar hasilnya dapat direplikasi. Penyimpangan
dari buku pedoman harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dipikirkan dengan matang
bersama tim.
Apa yang dimaksud dengan metode lokakarya partisipatif?
Intervensi ini bergantung pada metode partisipatif yang melibatkan peserta dalam sebuah
lokakarya. Lokakarya ini bersifat “partisipatif”, karena pembelajaran dan perubahan terjadi melalui
partisipasi dan keterlibatan aktif peserta dengan konsep, ide, dan keterampilan. Peserta sendiri
yang akan mengembangkan jawaban dan solusi melalui diskusi, pemikiran kritis, dan bermain
peran atau permainan. Peserta mempertimbangkan ide-ide baru atau informasi atau keterampilan
berdasarkan pengalaman dan tujuan hidup mereka sendiri. Dalam lokakarya partisipatif, kegiatan
dipilih secara khusus untuk mendorong peserta agar terlibat dengan materi lokakarya dan bersikap
aktif serta bersemangat - peserta menawarkan ide-ide, mengajukan pertanyaan berdasarkan
pernyataan dari peserta lain dan saling menyanggah pendapat satu sama lain. Mereka belajar
dari dan dengan peserta lain serta bekerja sama dalam melakukan analisis kolektif/ bersama
dan musyawarah. Sesi lokakarya partisipatif dibangun berdasarkan kemampuan peserta untuk
berpikir, menganalisis masalah, dan menemukan solusi mereka sendiri. Lokakarya partisipatif
menekankan proses penyelidikan/ penggalian informasi, sehingga sering kali berakhir dengan
pertanyaan sekaligus kesimpulan.
Banyak prinsip-prinsip pendekatan lokakarya partisipatif yang berasal dari teori belajar, namun gaya
lokakarya ini benar-benar berbeda dari gaya “mengajar” tradisional.Pada dasarnya orang sudah
memiliki pengetahuan, namun cara belajar yang terbaik adalah dengan menggunakan pengalaman
dan sudut pandang mereka sendiri. Orang belajar lebih banyak dengan melakukan daripada
mendengarkan. Teori belajar menekankan bahwa peserta didik membutuhkan kesempatan untuk
berpikir, memahami, dan menerapkan agar dapat mengintegrasikan ide-ide dan keterampilan baru
secara maksimal:

•

Belajar dengan berpikir, peserta harus memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan
keluarnya sendiri

•

Belajar dengan memahami, peserta harus mengaitkan pengalaman belajarnya dengan
nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman mereka sebelumnya
17

•

Belajar dengan menerapkan, peserta harus berlatih berulang kali dan menguji keterampilan
baru mereka serta menerima umpan balik untuk kinerja mereka

Hasil belajar ditunjukkan oleh perubahan-perubahan perilaku, pengetahuan, pemahaman,
keterampilan, minat, nilai-nilai, kesadaran, atau sikap. Untuk memfasilitasi perubahan ini pada
peserta, kegiatan yang didasarkan pada pengalaman sendiri – pada saat peserta berpikir,
memahami, dan/atau mempraktikannya - lebih efektif daripada ceramah. Lokakarya yang baik
mencakup berbagai macam kegiatan belajar, seperti presentasi, kerja kelompok, bekerja dalam
kelompok kecil, refleksi pribadi, diskusi dan debat, permainan, dan bermain peran.
Gaya lokakarya ini juga meningkatkan fokus dan jangkauan perhatian peserta, karena mereka
secara aktif terlibat sehingga sesi yang lebih lama dapat ditoleransi dan menjadi efektif dalam
menginspirasi perubahan. Memang, lokakarya gaya partisipatif sangat berguna untuk analisis
gender, karena orang memiliki berbagai tingkat kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu
gender; akibatnya mereka mungkin sensitif, defensif atau bahkan berseberangan dengan topik
ini. Pendekatan partisipatif untuk lokakarya membuka hal-hal yang dianggap negatif, karena
peserta mengeksplorasi isu-isu gender dan isu-isu sensitif lainnya untuk diri mereka sendiri
dalam lingkungan yang mendukung dan memotivasi, yang mendorong terjadinya diskusi terbuka,
pemikiran kritis, dan membuat peserta mencoba pengalaman baru atau mempertimbangkan ideide baru.

Dalam lokakarya partisipatif penting untuk
tidak memberitahu peserta apa hasil yang
diharapkan atau tujuan atau pesan utama
dari suatu kegiatan atau latihan, karena
hal ini dapat memengaruhi beberapa
peserta dan membuat mereka tidak
mau melakukan kegiatan tersebut jika
menurut mereka tidak penting atau jika
mereka tidak setuju dengan tujuannya.
Sebaliknya perkenalkan topik yang akan
didiskusikan secara singkat seperti yang
dijelaskan di bagian tentang petunjuk
untuk setiap kegiatan dan biarkan peserta
mendapatkan pengalaman dan benar-benar terlibat dengan topik hingga mereka sampai pada
kesimpulan mereka sendiri. Proses aktif yang terjadi dalam diskusi, debat, dialog, dan pemikiran
kritis lebih penting daripada mendapatkan “jawaban yang benar.” Hal lain yang juga penting bagi
peserta adalah mendapatkan solusi mereka sendiri untuk berbagai masalah, karena ini merupakan
proses yang sangat memberdayakan yang membangun rasa percaya diri mereka dan membangun
keterampilan mereka dalam memecahkan masalah di berbagai situasi. Selain itu, solusi yang
ditemukan sendiri oleh peserta cenderung dilaksanakan karena mereka akan memiliki rasa memiliki
solusi tersebut yang relevan, layak, dan dapat diterima dalam konteks mereka. Namun demikian,
fasilitator juga dapat memberi saran atau mengajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir
jika peserta tidak dapat menemukan solusi atau jika mereka memberikan solusi yang jelas-jelas
tidak sesuai (misalnya, kasar atau menghina atau berpotensi besar untuk meningkatkan ancaman
atau risiko).
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Lokakarya partisipatif lebih mengarah pada perbincangan dalam kelompok, sehingga pendekatan
yang kaku harus dihindari, yaitu ketika setiap orang harus memberikan jawaban secara bergiliran
dan sistematis. Sebaliknya, situasinya dibuat lebih informal agar orang dapat secara spontan
berbagi seperti yang dilakukan dalam perbincangan atau diskusi.

Peran Fasilitator
Dalam lokakarya partisipatif, fasilitator juga bersikap aktif dan sering bergerak. Pada intinya,
mereka akan mengajukan serangkaian pertanyaan atau membimbing diskusi dan permainan peran
alih-alih memberitahukan atau mengajarkan atau memberi ceramah atau memberi petunjuk. Kata
fasilitasi berasal dari Bahasa Inggris ‘facilitate’ yang berarti ‘mempermudah’. Fasilitasi adalah
tentang membimbing sekelompok orang (apakah mereka saling mengenal atau tidak) untuk
bekerja sama demi meraih tujuan tertentu. Fasilitasi adalah tentang memberdayakan orang lain.
Dalam intervensi ini peran fasilitator adalah bekerja sama dengan sekelompok orang dewasa yang
menjadi pengasuh remaja (dalam peran yang berbeda) untuk mengambil pengetahuan dan ide-ide
dari anggota lain dalam kelompok, dan untuk membantu mereka belajar dari satu sama lain dan
untuk berpikir dan bertindak bersama-sama. Selama sesi lokakarya partisipatif ini tugas fasilitator
adalah membangun struktur dan memfasilitasi alih-alih memberikan informasi, menjelaskan, atau
memberikan jawaban. Fasilitator memulai diskusi dan kemudian menarik peserta, mendorong
mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka dan mempertimbangkan perspektif yang
berbeda tentang suatu masalah, konsep, ide, atau keterampilan. Mereka menambah komentar
peserta lain dan merangkum komentar lainnya; mereka membandingkan dan menghubungkan
pernyataan terpisah dan menunjukkan pandangan yang berlawanan. Mereka menarik benang merah
diskusi bersama-sama dan menghubungkannya dengan tujuan lokakarya ini. Mereka mengajukan
pertanyaan yang memancing pemikiran yang mendorong refleksi kritis dan fleksibilitas kognitif
(pemikiran yang terbuka).
Peran fasilitator yang terampil adalah menciptakan kondisi agar suatu kelompok dapat bekerja
sama secara efektif dan berdiskusi dan berdebat secara terbuka sehingga berbagai pandangan
dapat disuarakan dan dipertimbangkan dengan rasa hormat. Fasilitator akan membimbing
sekelompok orang melalui proses belajar dan berpikir dengan memperkenalkan topik atau konsep
dan membimbing kelompok melalui pemikiran dan pembahasan topik atau konsep tanpa membuat
keputusan untuk kelompok tersebut atau memaksakan mereka untuk menarik kesimpulan tertentu.
Fasilitasi melibatkan kegiatan membimbing peserta melalui diskusi dengan mempertimbangkan
berbagai sudut pandang hingga mereka dapat mencapai beberapa kesepakatan tentang topik
atau konsep tertentu atau mengakui bahwa tidak ada kesepakatan. Fasilitator juga dapat
menambahkan perspektif yang berbeda untuk dipertimbangkan atau mengajukan pertanyaan
penting yang memancing peserta untuk berpikir agar peserta tetap terlibat pada topik atau ketika
diskusi kelompok berlangsung terbatas atau monoton. Topik diperkenalkan, dan ini biasanya bukan
topik baru bagi peserta, dan peran fasilitator adalah membantu peserta untuk membahas konsep,
mengemukakan pemahaman mereka sendiri tentang konsep tersebut, dan menyampaikannya ke
seluruh kelompok dalam berbagai cara. Misalnya, melalui curah pendapat dalam kelompok yang
lebih besar, atau diskusi dalam kelompok kecil dan presentasi ide kelompok ke kelompok yang
lebih besar, atau bertukar cerita atau pendapat secara berpasangan, atau refleksi individu/refleksi
diri.
Peran fasilitator sangat penting dalam konteks lokakarya partisipatif dan perlu dijalankan dengan
hati-hati agar seimbang antara kesenangan, pemikiran, tidak menghakimi, netral, faktual, dan
tegas.
Tugas-tugas utama seorang fasilitator adalah:

•
•

Membantu peserta membuat aturan dasar dan mematuhinya
Mendorong dan membimbing peserta untuk berpikir kritis

19

•
•
•
•

Mendengarkan komentar, pertanyaan dan umpan balik peserta

•
•
•
•

Mendorong peserta untuk berkontribusi dalam diskusi

Tetap fokus dan menjaga segala kegiatan tetap aktif
Membantu dengan pengamatan dan analisis
Membantu peserta mengintegrasikan nilai-nilai dasar program, yaitu kesetaraan gender
dan tanpa kekerasan untuk diri mereka sendiri

Membangun kepercayaan
Membantu mengidentifikasi peluang dan potensi
Merangkum diskusi atau meminta orang lain untuk melakukannya

Kiat-kiat untuk melakukan presentasi yang efektif
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•

Menarik perhatian peserta: Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut:
mengajukan pertanyaan; mengemukakan kesan atau fakta; bercerita; membacakan sebuah
kutipan; membuat pernyataan tegas.

•

Membuat peserta dan diri Anda merasa nyaman: Berikan sinyal yang tepat, baik verbal dan
nonverbal, kepada peserta. Dalam sinyal verbal, suara Anda tidak boleh gemetar. Suara
yang tenang namun bervariasi dengan campuran antusiasme yang tepat diharapkan untuk
menciptakan kesan yang tepat bagi peserta. Demikian pula dalam sinyal non-verbal, postur
tubuh Anda, gerakan, ekspresi bahasa tubuh dan wajah harus melengkapi dan tidak boleh
bertentangan dengan sinyal verbal.

•

Mengulas topik yang akan dibahas: Anda harus selalu mengulas atau memberitahu peserta
terlebih dahulu apa yang akan Anda bahas dalam presentasi. Hal ini membantu peserta
memahami apa yang akan disampaikan kepada mereka hari itu atau selama sesi tertentu.
Hal ini juga membantu peserta memprioritaskan topik yang menjadi minat mereka.

•

Jelaskan pentingnya suatu topik: Menyatakan pentingnya topik membantu peserta
menyadari bahwa presenter menghargai waktu mereka dan akan menawarkan sesuatu
yang akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang topik tersebut sehingga dapat
memperbaiki perilaku mereka

•

Jangan bersikap negatif: Bersikap negatif dalam melakukan presentasi dapat merusak
kesempatan Anda untuk mendapat perhatian peserta dengan serius atau kemampuan
untuk menyampaikan pesan Anda secara efektif. Selain itu, sikap negatif tidak akan pernah
dapat membantu Anda menyampaikan ide-ide Anda. Sebaliknya apa yang Anda mungkin
dapatkan adalah penolakan dan sikap tidak merima dari peserta.

•

Singkat dan padat: Singkat dan padat berarti mengatakan segala hal yang penting “dengan
menggunakan beberapa kata”. Sebagai presenter, jika Anda mampu mengkomunikasikan
ide/pesan Anda dalam beberapa kata, Anda dapat dikatakan sebagi presenter yang hebat.
Hal ini membantu menghemat tenaga Anda untuk mempertahankan perhatian peserta,
karena Anda menggunakan sedikit waktu dan kata-kata untuk menyampaikan pesan Anda,
selain membantu Anda mengurangi kebosanan peserta.

Keterampilan memfasilitasi dan teknik-teknik yang digunakan dalam lokakarya
Menyiapkan diri

Mengembangkan sesi Anda dan berlatih. Rencanakan sebelumnya.

Jelas

Perkenalkan topik dengan jelas dan ajukan pertanyaan yang jelas untuk memandu
diskusi, kegiatan, dan refleksi.

Tunjukkan rasa hormat

Melalui keterampilan Anda melakukan komunikasi secara efektif (verbal dan nonverbal)

Bersikap ramah

Dalam menanggapi pertanyaan dan menyambut semua peserta serta kontribusi
mereka bagi kelompok

Mendorong partisipasi

Mendorong peserta yang diam saja untuk berbagi ide dan pertanyaan serta membuat
peserta lebih banyak berbicara dengan sering menggunakan pertanyaan terbuka

Memberi perhatian, ikut
merasakan

Perhatikan kebutuhan dan perasaan kelompok

Memerhatikan waktu

Pastikan rencana sesi Anda sesuai dengan waktu yang tersedia negosiasikan
dengan peserta untuk membuat kesepakatan bersama dan menentukan harapan
yang ingin diraih.

Jujur

Dengan bersikap profesional dan percaya diri serta mengatakan yang sebenarnya

Melakukan komunikasi
dengan efektif

Gunakan kata-kata yang sederhana dan nada yang tepat, pertahankan kontak mata
dan berlatih mendengarkan secara aktif

Menggunakan berbagai
cara channels

Menggunakan berbagai bahan dan alat lokakarya yang relevan untuk membantu
Anda dalam menyampaikan pesan dan melibatkan peserta

Memberi pesan yang
bermakna

Membungkus dan merangkum poin-poin utama dalam sesi Anda atau mengundang
peserta untuk berbagi apa yang menurut mereka paling bermanfaat atau
mengejutkan tentang sesi atau topik serta merangkum ide-ide dan pengalaman
tersebut

Fasilitasi vs. Pengajaran
PENGAJARAN

FASILITASI

Guru memiliki hubungan formal dengan murid
berdasarkan statusnya sebagai seorang guru

Fasilitator dianggap status yang setara dan
mengembangkan hubungan berdasarkan kepercayaan,
rasa hormat dan keinginan untuk melayani

Yang menjadi perhatian guru adalah murid memahami
jawaban yang benar

Fasilitator mendorong dan menghargai perbedaan
pendapat

Aliran Informasi hanya dari satu arah, yaitu dari guru ke
murid

Informasi mengalir dari berbagai arah, antara fasilitator
dan anggota kelompok

Pengajaran mengikut kurikulum yang telah ditetapkan

Fasilitator menggunakan metode yang praktis dan
partisipatif, misalnya diskusi kelompok yang melibatkan
semua anggota kelompok

Pengajaran dimulai dari pengetahuan guru itu sendiri

Fasilitator membahas berbagai isu yang diidentifikasi
oleh kelompok atau komunitas mereka dan mengadopsi
ide-ide baru untuk kebutuhan dan budaya kelompoik

Guru memberikan ceramah kepada sekelompok murid
– biasanya dilakukan di depan kelas.

Fasilitator mulai dengan menilai apa yang diketahui oleh
kelompok

Informasi dan muatan pra-lokakarya
Persiapan untuk setiap sesi
Persiapan untuk setiap sesi harus dilakukan satu hari sebelumnya dengan membaca dan
memperhatikan semua langkah yang berbeda yang disusun untuk setiap latihan. Fasilitator
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juga harus membaca informasi tambahan untuk sesi yang terdapat dalam Lampiran yang
sesuai (misalnya, informasi tambahan untuk Sesi 1 terdapat dalam Lampiran 1, untuk Sesi
2 dalam Lampiran 2, dan seterusnya). Ini akan membantu fasilitator untuk memperoleh ide
tentang bagaimana merencanakan waktu, apa yang harus dikomunikasikan dengan peserta
dan bagaimana kegiatan akan berjalan. Persiapan sangat penting untuk menghindari
sandungan dalam langkah-langkah yang diambil dan ketidakpastian tentang bagaimana
melanjutkan kegiatan.
Muatan informasi yang penting
Peran fasilitator adalah memberikan muatan tentang konsep yang akan disajikan atau dibahas
dalam sesi. Di awal sesi fasilitator boleh mengacu pada konsep tertentu. Fasilitator perlu
menanyakan pemahaman peserta tentang konsep tersebut, menilai akurasinya dan jika ada
kesenjangan dalam pemahaman peserta fasilitator memberikan informasi faktual dan akurat,
bahkan disertai informasi tambahan tentang konsep tersebut kepada para peserta yang
menghadiri sesi tersebut. Buku panduan ini memiliki lampiran di bagian belakang; lampiran
ini sering dirujuk dalam latihan yang dipandu. Lampiran merujuk pada informasi yang perlu
diketahui oleh fasilitator sebelum memulai lokakarya dan merupakan muatan penting yang
membantu mendukung pengetahuan fasilitator tentang berbagai konsep pengasuhan dan
tips untuk orangtua/remaja. Fasilitator tidak perlu membacakan informasi tersebut kepada
peserta, namun fasilitator dapat merujuk pada informasi tersebut guna memastikan akurasi
dan representasi intervensi yang tepat tentang isu-isu tertentu.
Catatan untuk fasilitator
Catatan untuk fasilitator diberikan di dalam dan di akhir berbagai latihan, yang terdiri dari
kiat-kiat, pengingat, panduan dan informasi tambahan untuk memaksimalkan kedalaman
diskusi selama latihan. Catatan ini singkat dan jelas, dan harus mendorong fasilitator untuk
memastikan bahwa mereka telah menyampaikannya mereka sebelum menutup sesi dan
pindah ke latihan berikutnya.
Prosedur Lokakarya
Fasilitator dibekali dengan tujuan sesi, bagaimana sesi seharusnya dilaksanakan dan arahan
tentang bagaimana melakukan kegiatan yang mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.
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•

Pendahuluan - Semua kegiatan dimulai dengan pernyataan singkat dan kadang-kadang
dengan pernyataan yang terperinci yang mengarahkan fasilitator tentang bagaimana
memperkenalkan topik latihan. Dalam sejumlah latihan, di bagian perkenalan (Langkah
1) fasilitator akan memperkenalkan topik diskusi dan menyebutkan kaitannya dengan
kegiatan yang dilakukan sebelumnya jika ada. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan
kepada peserta hubungan antara sesi-sesi tersebut agar mereka mengerti bahwa semua
sesi dalam seri lokakarya ini terhubung dan berkaitan serta menjadi saling menjadi
landasan bagi semua sesi, dan berujung pada pandangan holistik tentang masalah
pengasuhans.

•

Direktif –sebagian besar kata bersifat direktif, yang dimaksudkan untuk membantu
fasilitator tentang bagaimana melakukan kegiatan, yaitu dimulai dengan kata: berikan,
jelaskan, mintalah, ingatkan, rangkumlah. Kata kunci ini merupakan petunjuk yang sangat
penting bagi fasilitator tentang apa dan bagaimana petunjuk tersebut mengkomunikasikan
langkah-langkah dalam setiap latihan kepada peserta.

•

Penggalian/Diskusi/Catatan/Pertanyaan –Petunjuk ini biasanya tercantum tepat di
bawah langkah-langkah dan ditunjukkan dengan kata-kata penggalian, pertanyaan

atau catatan tambahan. Petunjuk Ini harus dipertimbangkan dalam melakukan langkah
terkait dalam latihan. Kadang-kadang peserta membahas atau menyebutkan isu-isu
yang terdapat dalam buku panduan, dan dalam hal ini, peserta hanya perlu memastikan
bahwa isu-isu tersebut dibahas.
Bagaimana menafsirkan petunjuk ke dalam kegiatan
Ada sejumlah metodologi yang digunakan:

•

Curah Pendapat
Curah pendapat berarti meminta peserta lokakaryauntuk memberikan ide-ide dengan
cepat atau apa yang terlintas dalam benak mereka ketika suatu konsep disebutkan.

•

Diagram Laba-Laba (Spider diagrams) atau mindmaps
Dalam Beberapa kegiatan, fasilitator atau peserta didorong untuk menggunakan diagram
laba-laba atau mindmaps untuk merekam atau mencatat pendapat kelompok atau curah
gagasan tentang topik tertentu. Merekam atau mencatat gagasan dengan cara ini akan
membantu untuk mendapatkan banyak informasi dalam waktu dan ruang yang terbatas
dan juga untuk memvalidasi sumbangan gagasan dari setiap orang. Untuk menggambat
diagram ini, buatlah lingkaran (atau bentuk apapun), di tengahnya Anda tulis topik utama
atau pertanyaan lalu gambar garis ke luar lingkaran ke berbagai arah untuk mencatat
berbagai pendapat. Jika Anda melakukan curah gagasan beberapa sub topik atau tema,
anda dapat membuat linkaran tema utama lalu tambahkan lingkaran sub topik di luar
lingkaran utama lalu dari lingkaran sub topik tersebut catat pendapat peserta. Gunakan
sebanyak mungkin garis dan sub tema sesuai dengan kebutuhan, aktifitas dan pendapat
peserta. Anda dapat menggambar diagram dan mindmaps sendiri secara bebas. Berikut
ini dua contoh diagram laba-laba dan mindmaps.Working in pairs – Working in pairs
means that the facilitator asks participants to find a partner within the group with whom
they will talk about the issues the facilitator suggests to them as part of the activity.
Ide 1

Ide 2

Ide 3

TOPIK UTAMA

Ide 8

Ide 7

Ide 6

Ide 4

Ide 5

Tema 1

Tema 2

TOPIK UTAMA

Tema 3

Tema 4
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•

Bekerja sama dengan berpasangan
Bekerja sama dengan berpasangan berarti bahwa fasilitator meminta peserta untuk
menemukan pasangannya dalam kelompok dan mereka akan berbicara dengan
pasangannya tentang isu-isu yang diajukan oleh fasilitator sebagai bagian dari kegiatan.

•

Kelompok Kecil
Satu kelompok kecil dapat terdiri dari hingga 4-5 orang untuk mendiskusikan atau
melakukan curah pendapat tentang suatu topik dan mencatat ide-ide mereka.

•

Refleksi pribadi
Latihan refleksi pribadi adalah kegiatan individu yang meminta peserta untuk bediam
diri atau menutup mata dan memikirkan suatu masalah dengan cara yang tenang.
Fasilitator akan membacakan naskah yang dimulai dengan petunjuk tentang gerakan
yang harus dilakukan oleh peserta, misalnya, bagaimana mereka duduk atau berbaring,
diam, menutup mata dan bersikap santai. Kemudian fasilitator akan memperkenalkan
cerita yang harus dibayangkan oleh peserta atau memikirkan suatu cerita atau situasi.
Kemudian setiap bagian dalam cerita tersebut dibacakan perlahan-lahan, dengan cara
yang tenang dan terkendali, disertai jeda setelah setiap pernyataan agar peserta dapat
membayangkan atau memikirkan situasinya dalam benak mereka. Berhenti sejenak di
akhir kegiatan ini juga penting agar peserta dapat kembali ke suasana lokakarya. Ketika
pertanyaan diajukan selama refleksi pribadi, peserta tidak boleh melontarkan jawabannya,
namun memikirkannya untuk diri mereka sendiri.

•

Kelompok Besar
Kelompok besar mengacu pada kelompok utama yang bekerja sama dengan satu
orang fasilitator. Selama diskusi kelompok, biarkan perbincangan mengalir dan jangan
memaksakan struktur yang mengharuskan setiap orang untuk berbagi dalam format
tertentu –alih-alih membiarkan aliran perbincangan informal yang membuat orang
berbagi secara spontan. Namun berhati-hatilah untuk tidak membiarkan beberapa
peserta mendominasi diskusi dan mencoba untuk mendorong peserta yang diam saja
untuk aktif.
○○

•

Memeriksa - memeriksa peserta perlu dilakukan untuk menentukan apakah mereka
memahami sepenuhnya kegiatan yang dilakukan dan memberikan penjelasan
tambahan jika diperlukan untuk membantu mereka melakukan kegiatan

Presentasi atau Umpan Balik
Setelah bekerja berpasangan atau dalam kelompok kecil peserta akan diminta untuk
mempresentasikan hasil kerja mereka apakah itu berupa umpan balik secara lisan
atau atau ditulis pada flip chart. Setelah setiap kelompok ditetapkan, fasilitator harus
selalu mengingatkan peserta bahwa mereka perlu memutuskan siapa yang akan
mempresentasikan ide-ide kelompok mereka kepada kelompok yang lebih besar. Pada
saat presentasi, fasilitator harus membiarkan setiap kelompok melakukan presentasi,
hanya mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi dan memberikan kesempatan
untuk menjelaskan makna dari ide-ide yang disampaikan. Ketika semua kelompok telah
melakukan presentasi, periksalah apakah ada poin-poin diskusi yang diuraikan dalam
setiap langkah yang terkait dan indikasi bagi peserta untuk mempresentasikan karya
kelompok mereka.
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•

Permainan Peran atau Pertunjukan atau Prakti
Metodologi ini meminta peserta untuk berakting atau bermain peran dalam berbagai
situasi yang berbeda dengan berpura-pura berurusan dengan sesuatu yang relevan
dengan topik diskusi atau menunjukkan konsep atau mempraktikkan keterampilan baru.
Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi drama yang sempurna drama atau produksi teater,
namun merupakan cara yang singkat dan sederhana untuk menunjukkandan memahami
keterampilan atau konsep baru.

•

Bahasa yang digunakan
Panduan ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Fasilitator didorong untuk
melaksanakan lokakarya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta. Oleh
karena itu, fasilitator harus melakukan terlebih dahulu langkah-langkah yang ada dalam
pedoman agar dapat mengantisipasi konsep yang sulit, mencari tahu terjemahannya
dalam Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari berikut artinya sebelum lokakarya
berlangsung. Melakukan persiapan di awal akan membantu fasilitator memperoleh
kepercayaan diri selama sesi berlangsung, dan juga mendapatkan kepercayaan dari para
peserta.

Permainan yang membangkitkan semangat atau pencair suasana
Fasilitator harus memiliki beberapa ide yang siap untuk digunakan sebagai penyemangat atau
pencair suasana ketika mereka melihat bahwa peserta sedang berusaha untuk berkonsentrasi
atau memerlukan istirahat sejenak setelah melaui diskusi yang serius atau diskusi yang alot.
Bertanya kepada peserta apakah mereka memiliki ide tentang permainan yang singkat juga akan
membantu. Mereka dapat menyanyikan sebuah lagu atau melakukan gerakan/tarian singkat untuk
memberikan semangat dan kegembiraan bagi seluruh peserta.
Kohesi dalam kelompok
Dinamika kelompok yang terhubung dan kohesif perlu dibangun. Dalam situasi seperti itu, anggota
kelompok merasa disertakan, disambut, didukung, dan didorong. Kelompok harus menjadi tempat
yang aman yang membuat orang dapat berbagi secara terbuka dan mendiskusikan berbagai topik
yang terkadang kontroversial atau sensitif. Oleh karena itu, perlu menghormati kerahasiaan dan
kepercayaan, serta tidak menghakimi.
Fasilitator perlu menciptakan situasi tersebut dalam kelompok melalui pemberian contoh (role
model), dengan menyertakan dan mengakui semua anggota kelompok, dan dengan bersikap tidak
menghakimi, mendukung, peduli, dan menghormati setiap anggota. Ingat, peserta akan menangkap
banyak isyarat dari fasilitator baik di dalam maupun di luar program. Jika fasilitator datang
terlambat, maka peserta mungkin akan terlambat juga; jika fasilitator diketahui terlibat dalam
perilaku yang buruk di masyarakat, maka peserta mungkin tidak memercayai atau menghormati
fasilitator lagi, atau meyakini bahwa perilaku tersebut dapat diterima.
Situasi yang dapat mengganggu dinamika kelompok antara lain:

•
•
•
•

Berganti fasilitator - mencoba untuk menempatkan seseorang (atau dua orang) yang sama
untuk memfasilitasi setiap sesi
Membiarkan anggota baru bergabung dengan kelompok setelah kelompok tersebut terbangun
atau memiliki anggota yang kehadirannya tidak menentu
Membiarkan pengamat bergabung dengan kelompok tanpa perkenalan dan persetujuan
peserta
Orang-orang yang menyebarkan cerita pribadi kepada orang lain di luar kelompok atau
menyebarkan gosip
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Mendukung Peserta
Program ini membahas topik dan isu-isu yang sangat pribadi dan sensitif, dan oleh karena itu
fasilitator harus menyadari hal ini, bersikap sangat sensitif dan mendukung semua peserta dan
proses yang mereka lalui selama program. Fasilitator harus tetap menghormati, tidak menghakimi,
peduli, dan mendukung semua peserta selama program berlangsung baik di dalam maupun di luar
sesi.
Peserta dapat merasa tidak nyaman selama sesi berlangsung atau mengungkapkan peristiwa
traumatis yang pernah mereka alami. Keberadaan peserta yang bersikap demikian dalam kelompok
mungkin akan terasa cukup sulit.
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•

Langkah pertama adalah menunjukkan apa yang Anda rasakan sebagai fasilitator ketika
menghadapi peserta yang merasa tidak nyaman atau peserta yang mengungkapkan
pengalaman traumatisnya, dan kemudian mengakui bahwa Anda menyadari apa yang
mereka rasakan (misalnya, “Saya melihat bahwa kamu merasa sangat marah.” atau “Saya
merasa bahwa kamu sangat khawatir.” Atau”Saya ingin tahu apakah kamu sekarang merasa
kecewa sekarang?”, dll.).

•

Anda boleh merasa terganggu oleh kesusahan orang lain selama Anda masih dapat fokus
pada masalah mereka dan tidak pada masalah Anda. Anda juga boleh untuk mengatakan
tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan - Anda bahkan bisa mengatakan: “Saya berharap
saya tahu apa yang seharusnya saya katakan atau lakukan sekarang untuk membuat kamu
merasa lebih baik karena saya peduli dengan apa yang kamu alami, tetapi saya tidak tahu.”

•

Anda mungkin kemudian ingin bertanya apakah peserta ingin beristirahat sebentar atau
membahas masalah tersebut secara pribadi, terpisah dari kelompok.

•

Anda dapat memberi saran, namun selalu meminta izin mereka
○○

“Apakah akan membantu jika kita membahas masalah kamu di tempat lain sehingga
kami dapat menemukan bantuan?”

○○

“Apakah kamu tidak keberatan jika saya memegang bahu kamu?”

○○

Menarik napas lambat dan dalam dapat membantu atau duduk atau membantu
mengambilkan air minum atau teh

○○

Anda mungkin ingin bertanya - “Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu
saat ini”

•

Selalu percaya dan tidak pernah menyalahkan peserta atas pengalaman traumatis yang
terjadi: “Apa yang terjadi padamu tidak dibenarkan, dan kamu tidak layak menerimanya
atau menyebabkan hal itu terjadi. Itu bukan salahmu. Sikap ini sangat penting dalam kasus
kekerasan seksual.

•

Lakukan:
○○

Mempercayai mereka dan menyadari penderitaan/pengalaman traumatis mereka

○○

Tetap tenang

○○

Tidak menghakimi

○○

Menjaga kerahasiaan mereka (kecuali terjadi pada seorang anak dan Anda diberi
mandat untuk melaporkannya - dalam kasus ini, diskusikan rencana pelaporan
dengan peserta yang bersangkutan)

○○

Diskusikan masalah ini dengan atasan atau manajer sesudahnya

•

Hindari:
○○

Mengabaikan ketidaknyamanan mereka

○○

Meminimalkan ketidaknyamanan (misalnya, “Hal yang jauh lebih buruk bisa saja
terjadi” atau “Ini tidak begitu buruk, jangan khawatir.”)

○○

Membuat janji yang tidak akan atau tidak dapat Anda tepati (misalnya, “Saya akan
memastikan bahwa polisi menangkap pelaku” atau “Semua akan baik-baik saja, lihat
saja.”)

○○

Menyalahkan atau tidak mempercayainya

○○

Menceritakan situasi yang dialaminya kepada orang lain di luar kelompok (selain
atasan langsung dalam program)

©Partners4Prevention

Fasilitator tidak bertanggung jawab untuk memberikan layanan tambahan (misalnya, konseling,
nasihat hukum, bantuan keuangan, transportasi, bimbingan, atau konseling tentang pasangan atau
keluarga) kepada peserta. Fasilitator sebaiknya merujuk peserta yang membutuhkan bimbingan
lanjutan ke layanan rujukan yang sesuai di wilayah tersebut (lihat lampiran 18). Permintaan atau
tekanan untuk mengisi peran tambahan yang dianggap membingungkan atau di luar lingkup peran
fasilitator harus didiskusikan dengan atasan atau manajer agar dapat ditanggapi dengan cara
yang positif.
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SESI 1: SELAMAT DATANG
Gambaran Umum: Sesi ini memperkenalkan peserta remaja kepada program dan menetapkan
warna untuk kelompok ini sebagai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bersemangat.
Peserta dan fasilitator bertemu satu sama lain dan membentuk kelompok melalui perkenalan,
menjelajahi harapan kelompok dan ikhtisar program, menetapkan kode etik kesepakatan untuk
ruang yang aman dan bersemangat, dan menyepakati kali dan tempat pertemuan. .
Tujuan Utama:

•
•
•

Mengenal anggota kelompok
Membangun kelompok sebagai tempat yang aman
Memahami pentingnya kepercayaan

Kegiatan Sesi 1

PERLENGKAPAN

Kegiatan 1.1: Mengenal Satu Sama Lain
Tujuan: Mencairkan suasana dan mendorong peserta untuk
mengekspresikan diri serta mengenal nama dan sifat satu
sama lain.
Activity 1.2: Workshop expectations
Tujuan: Memperkenalkan fokus lokakarya dan mengkaji
susunan lokakarya

WAKTU
30-40 menit

Flipchart, spidol

Kegiatan 1.3:Kesamaan yang kita miliki
Tujuan: Membangun kohesi kelompok dengan saling berbagi
kesamaan yang dimiliki oleh peserta.

15-20 menit

15-20 menit

Kegiatan 1.4: Mengapa kita mempercayai beberapa orang?
Tujuan: Memahami konsep ‘kepercayaan’ dan ‘kerahasiaan’
dan bagaimana konsep ini diterapkan pada lokakarya dan
juga pada hubungan kita.

Flipchart, spidol

20-25 menit

Kegiatan 1.5: Panduan untuk menciptakan tempat yang
aman
Tujuan: Membuat aturan dasar sebagai kelompok yang akan
membantu membangun kepercayaan dan mempertahankan
kelompok sebagai tempat yang aman dan menyenangkan
bagi semua peserta.

Flipchart, spidol

20-25 menit

Kegiatan 1.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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10-15menit

Sesi 1

ALUR SESI 1
Mengenal Satu
Sama Lain
Harapan yang ingin dicapai
melalui lokakarya
Kesamaan yang
kita miliki
Mengapa kita mempercayai
beberapa orang?
Panduan untuk menciptakan
tempat yang aman
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 1.1: MENGENAL SATU SAMA LAIN
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 30-40 menit
Tujuan: Mencairkan suasana dan mendorong peserta untuk mengekspresikan diri serta mengenal
nama dan sifat satu sama lain
Deskripsi: A fun, expressive activity for the whole group
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan melakukan pertemuan dan mendiskusikan banyak hal yang berkaitan
dengan remaja dan hubungan keluarga dalam beberapa bulan ke depan
b. Mari kita mulai dengan saling berkenalan
2. Tetapkan kegiatan:
a. Mintalah semua anggota kelompok (termasuk fasilitator dan pengamat) untuk berdiri
di dalam lingkaran
b. Jelaskan: setiap anggota kelompok akan menyebutkan namanya dengan cara
sedemikian rupa sehingga kelompok mendapat gambaran tentang siapa dia melalui
nada suaranya dan gerakannya.
c. Misalnya, anggota kelompok dapat menyebutkan namanya melalui nyanyian atau
tarian atau gerakan yang akan membantu kita mengenalinya.
d. Setelah satu orang memperkenalkan dirinya, yang akan menyebutkan kembali
namanya dengan menirukan apa yang dikatakannya sebelum berlanjut ke orang
berikutnya.
e. Fasilitator harus memperagakan caranya
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3. Berkelling untuk melakukan perkenalan dan meniru (kegiatan):
a. Fasilitator harus memulai dengan memperagakan perkenalan
b. Berkeliling agar setiap orang memperkenalkan dirinya dengan menggunakan gerakan
atau nada yang ekspresif dan yang lainnya menirukan gerakan dan nada suaranya.
c. Ucapkan terima kasih kepada semua orang dan persilakan mereka duduk.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:
• Tunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menyemangati peserta.
• Beberapa peserta mungkin malu; catat para peserta yang malu karena mereka mungkin
membutuhkan dukungan tambahan selama sesi berlangsung agar mau berpartisipasi
dalam latihan dan diskusi. .

KEGIATAN 1.2: HARAPAN YANG INGIN DICAPAI MELALUI
LOKAKARYA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violencedan
Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 15-20 menit
Tujuan: Memperkenalkan fokus lokakarya dan mengkaji susunan lokakarya
Deskripsi: Peserta dan fasilitator akan mendiskusikan harapan dan keinginan yang akan dicapai
melalui lokakarya ini.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Dalam kelompok ini kita akan membicarakan dan mempelajari sisi positif dan sisi
negatif menjadi remaja, khususnya tentang hubungan kamu dengan dengan para
pengasuh yang berbeda dalam hidup kamu, seperti orangtua, anggota keluarga
lain, pemuka agama, guru, pemimpin kelompok, penyedia jasa, anggota masyarkat
lainnya, dll.
b. Kita tahu bahwa menjadi seorang remaja dapat menjadi sangat menarik dan
menantang sehingga kita akan menggunakan kesempatan ini ini untuk membahas
kesenangan dan masalah yang kita hadapi untuk mendapatkan dukungan dan
mendukung, sehingga kita semua dapat meraih sukses di masa depan dengan aman,
bebas dari kekerasan dan bersemangat.
c. Beberapa hal yang akan kita lakukan mencakup:
i. berpikir dan berbagi tentang siapa kita, apa yang penting bagi kita, dan bagaimana
kita berubah;
ii. bagaimana kita mengatasi perasaan yang berbeda-beda yang kita miliki dan
berurusan dengan alkohol dan obat-obatan dalam hidup kita;
iii.membahas bagaimana rasanya menjadi anak perempuan atau anak laki-laki dan
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apa tekanan yang kita rasakan untuk menunjukkan bahwa kita dalam hal-hal
tertentu kita memiliki sifat feminin atau maskulin;
iv. membayangkan jenis masyarakat yang membuat setiap orang merasa aman dan
bahagia;
v. merenungkan berbagai jenis hubungan yang kita miliki dan bagaimana hubungan
tersebut bisa membahagiakan atau tidak membahagiakandalam berbagai cara;
vi.belajar tentang kekerasan dan seksualitas dalam berbagai jenis hubungan dan
bagaimana kita dapat menangani masalah-masalah tersebut;
vii.belajar dan berlatih melakukan komunikasi, negosiasi, dan keterampilan untuk
menyelesaikan perselisihan resolusi konflik serta bagaimana mengekspresikan
diri kita dengan cara yang terhormat;
viii.dan akhirnya kita akan membicarakan apa yang bisa kita lakukan sebagai
sebuah kelompok di masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang
aman dan kondusif.
d. Kami berharap bahwa pada akhir lokakarya kalian akan memiliki beberapa ide dan
keterampilan tentang bagaimana mencapai kesuksesan dalam hidup kalian dan
dalam hubungan kalian serta bagaimana menghindari beberapa masalah.
e. Dalam lokakarya ini peserta tidak akan selalu duduk di kelas dan diberitahu atau
diajarkan tentang segala sesuatu - sebaliknya kami ingin memiliki diskusi yang
hidup tentang berbagai topik dan mendengarkan pendapat kalian tentang topiktopik tersebut.
f. Kita akan bersenang-senang bersama-sama dan melakukan beberapa latihan,
permainan, dan memainkan peran secara aktif.
g. Sebagai fasilitator, tugas saya di sini adalah untuk memfasilitasi diskusi dan
kegiatan berbagi pengalaman yang menarik - saya bukan guru. Kalian bebas untuk
mengajukan berbagai pertanyaan dan terbuka untuk mendengarkan orang lain serta
mempertanyakan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang biasanya
kalian lakukan.
h. Ada yang ingin bertanya?
2. Mengkaji penyelenggaraan lokakarya:
a. Waktu dan lokasi pertemuan
i. Diskusikan pentingnya menghadiri setiap sesi karena setiap peserta memiliki
kontribusi ide-ide penting; hal ini membantu kita untuk membangun kelompok
yang kuat jika kita semua hadir secara konsisten; diskusi yang dilakukan setiap
minggu menjadi landasan bagi diskusi lainnya, sehingga mereka akan sulit
mengikuti jika melewatkan satu sesi.
ii. Apakah peserta perlu diingatkan tentang jadwal
Bagaimana cara kita saling mengingatkan
○○

pertemuan kelompok?

Bagaimana anggota kelompok saling mengingatkan untuk hadir dalam sesi
kelompok?

iii.Bagaimana cara kita memberitahukan jika kita berhalangan hadir dalam suatu
sesi??
b. Beritahukan di mana letak kamar mandi.
c. Jelaskan jika makanan disediakan
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d. Edarkan lembar kehadiran dan jelaskan bahwa semua peserta harus mengisi lembar
tersebut pada setiap pertemuan sehingga fasilitator dapat melaporkan kepada
atasan jumlah peserta yang hadir pada setiap sesi.
3. Diskusi kelompok:
a. Jelaskan:orang sering menginginkan sesuatu terjadi (harapan) dengan berpartisipasi
dalam suatu program dan juga memiliki sedikit kekhawatiran atau keprihatinan
tentang sesuatu.
b. Refleksi pribadi: pikirkan mengapa kalian bergabung dengan kelompok diskusi ini.
c. Tanyakan dan diskusikan:apa yang kalian harapkan untuk dipelajari atau diperoleh
dari program ini? (biarkan peserta berbagi ide-ide secara spontan)
i. Catat ide-ide mereka pada satu kolom di flipchart.
d. Tanyakan dan diskusikan:apa yang menjadi kepedulian atau kekhawatiran kamu
tentang program ini?
i. Catat kepedulian dan kekhawatiran mereka pada kolom kedua di flipchart.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:
Dorong peserta untuk berbagi harapan dan kekhawatiran mereka sendiri secara spontan
dalam gaya percakapan, dan bukannya secara sistematis bergerak dari peserta ke peserta
di dalam kelompok –ingatkan mereka bahwa format kelompok kita adalah kelompok diskusi
dengan gaya percakapan atau dialog.
4. Rangkuman dan kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Berikan komentar tentang harapan yang dikemukakan oleh peserta.
b. Jika ada harapan yang tidak akan dibahas dalam lokakarya, jelaskan kepada peserta.
c. Cobalah untuk meyakinkan peserta tentang kekhawatiran mereka.

KEGIATAN 1.3: KESAMAAN YANG KITA MILIKI
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Untuk membangun kohesi kelompok dengan berbagi kesamaan yang dimiliki peserta.
Deskripsi: Kerja kelompok dengan persaingan.
Petunjuk:
1. Bagi peserta menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota sama
2. Lakukan curah pendapat dalam kelompok kecil:
Setiap kelompok harus menyiapkan menemukan sebanyak mungkin kesamaan yang
mereka miliki.
Beri contoh, misalnya hari ulang tahun, status perkawinan, pendidikan usia dini, hobi, ciri32
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ciri fisik, tempat tinggal, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi, pekerjaan yang
mereka lakukan, bakat atau kemahiran, makanan atau musik kesukaan, dll.
Peraturannya adalah semua anggota dalam satu kelompok kecil harus memiliki kesamaan.
3. Waktu bekerja dalam kelompok: beri waktu selama 5-8menitbagi setiap kelompok untuk
menyiapkan daftar kesamaan.
4. Mintalah setiap kelompok untuk berbagi daftar kesamaan yang mereka buat.
a. Hitung perbedaan yang diidentifikasi oleh setiap kelompok.
b. Beri hadiah untuk kelompok yang menang– kelompok dengan kesamaan terbanyak
– sekantong permen.
c. Berikan sekantong permen untuk dibagikan kepada semua kelompok
5. Kesimpulan oleh fasilitator: Latihan ini berguna bagi kita untuk mengenal satu sama
lain, dan untuk menghargai kesamaan-kesamaan yang mungkin kita miliki dan juga
perbedaan yang terdapat di antara kita.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR: Jika peserta merasa kesulitan untuk memikirkan kesamaan
apa yang mereka miliki, cobalah untuk membantu mereka untuk menemukan kesamaan yang
sederhana, misalnya, dilahirkan setelah tanggal 15 di bulan apa saja, bahkan tanggalnya
tidak perlu sama; memiliki anggota keluarga yang kidal; menyukai popcorn; memiliki hewan
peliharaan; menanam bunga di rumah mereka dll.

KEGIATAN 1.4: MENGAPA KITA MEMERCAYAI BEBERAPA ORANG?
(Diadaptasi dariA Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence&Skhokho
Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 20-25menit
Tujuan: Untuk memahami konsep ‘kepercayaan’dan ‘kerahasiaan’dan bagaimana konsep ini
diterapkan dalam lokakarya dan juga dalam hubungan kita.
Pesan utama:

•

Kepercayaan berarti menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi dan menyimpan
cerita untuk diri sendiri.

•

Kepercayaan adalah sesuatu yang kita sukai dalam diri orang lain dan kita juga harus
berperilaku yang menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya

Deskripsi: Diskusi singkat dan refleksi tentang diri sendiri yang berfokus pada perilaku yang dapat
dipercaya dengan penekanan khusus pada kerahasiaan dan tidak menghakimi.
Petunjuk:
1. Refleksi pribadi
a. Mintalah peserta untuk memikirkan masalah mereka yang sangat pribadi atau
kekhawatiran yang mereka alami dalam hidup mereka.
b. Pikirkan terakhir kali kamu menceritakan pengalaman kamu yang sangat pribadi
kepada seseorang – bagaimana tanggapan mereka? Apa yang kamu rasakan
terhadap tanggapan yang mereka berikan?
c. Apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang bersama orang ini?
d. Kepada siapa kamu akan menceritakan masalah kamu? Mengapa kamu mau
menceritakannya kepada orang ini dan bukan kepada orang lain
2. Berbagi dalam kelompok
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk memberitahukan siapa orang yang mereka
percayai. Mereka tidak perlu berbagi masalah mereka – cukup katakan siapa
orangnya.
b. Mengapa mereka memercayai orang tersebut dan bukan orang lain?
i. Catat ide-ide mereka pada flipchart
3. Buatlah rangkuman untuk penjelasan peserta tentang orang yang mereka percayai dan
catat perilaku yang menurut mereka penting untuk menjaga kerahasiaan dan membangun
kepercayaan:
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a. Tidak menghakimi dan tidak menyalahkan saya
b. Menjadi pendengar yang baik, memberikan perhatian pada pendapat dan kebutuhan
saya serta apa yang saya katakan dan saya rasakan
c. Tidak akan membocorkannya kepada orang lain atau bergosip
d. Peduli dan baik hati
e. Tidak memperolok atau menggoda saya atau apa yang saya katakan
f. Memperlakukan saya sebagai orang yang setara dengan dirinya atau seseorang
yang penting bagi dirinya
g. Dapat dipercaya dan dapat diandalkan – selalu ada jika saya membutuhkan
seseorang dalam keadaan apapun
h. Berusaha untuk memahami saya dan apa yang saya alami
i. Mendorong dan menginspirasi saya, membuat saya seperti orang yang pantas
dihargai
j. Tidak mengambil keuntungan dari saya atau dari apa yang saya ceritakan kepadanya.
4. Refleksi pribadi:
a. Apakah perilaku kamu membuat orang percaya kepada kamu?
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Anda tidak akan punya waktu untuk membahas pertanyaan
ini dengan sungguh-sungguh – refleksi pribadi hanya untuk peserta saj.
5. Diskusi kelompok:
a. Apa keuntungan dan risiko membahas pengalaman pribadi kita dalam kelompok?
6. Jelaskan:
a. Kita belajar banyak melalui perbincangan tentang pengalaman hidup kita. Hal ini
membantu kita memahami hidup kita, memecahkan masalah, merasa lebih baik dan
mendapatkan kekuatan dari satu sama lain, dan mengetahui bahwa kita tidak sendiri
dalam perjuangan ki.
b. Kita tidak dapat memastikan bahwa kita tidak akan menceritakan masalah kita
kepada orang lain di luar kelompok. Jika salah satu dari kita menceritakan suatu
rahasia kepada orang lain di luar kelompok ini, maka seseorang mungkin marah atau
terluka; dan anggota kelompok mungkin mendapat masalah dengan orangtua atau
pasanganny.
c. Salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk mengurangi risiko dan menikmati
manfaat bersikap terbuka dan jujur dalam kelompok ini adalah memastikan
bahwa kita semua berperilaku dengan cara yang membuat kita dipercaya, seperti
memastikan bahwa kita menjaga kerahasiaan diskusi kita (kamu dapat berbagi
pengalaman kamu sendiri dan pelajaran yang kamu petik, tetapi bukan cerita orang
lain), mendengarkan satu sama lain, dan bersikap tidak menghakimi.
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7. Rangkuman dan kesimpulan (oleh fasilitator):
Selama program berlangsung kita akan berbagi dan membahas berbagai hal yang sangat
pribadi, sehingga membangun kepercayaan akan menjadi hal yang sangat penting.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Peserta telah belajar tentang kepercayaan, kerahasiaan dan sekarang memahami
manfaat berbagi.

• Orang mungkin akan tetap merasa tidak nyaman untuk berbagi hal-hal tertentu. Jika

demikian masalahnya, sarankan bahwa mereka masih dapat berbagi cerita dengan
berbicara sendiri seolah-olah mereka membacanya di majala.

• Kita harus memiliki kepedulian terhadap satu sama lain dan tidak menceritakan urusan
pribadi kepada orang lain di luar kelompok.

• Kita harus selalu membahas masalah dengan rasa peduli, tanpa menghakimi atau
memperoloknya.

KEGIATAN 1.5: PANDUAN UNTUK MENCIPTAKAN TEMPAT YANG
AMAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence&
Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 20-25 menit
Tujuan: Membuat aturan dasar sebagai kelompok yang akan membantu membangun kepercayaan
dan mempertahankan kelompok sebagai tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua
peserta.
Deskripsi: Peserta dan fasilitator bersama-sama akan menyusun dan menyepakati pedoman
berperilaku.
Petunjuk:
1. Explain:
a. Setiap orang harus berpartisipasi dalam diskusi, baik dengan cara berbagi pendapat
maupun mendengarkan apa yang dikatakan orang lain.
b. Agar kita merasa nyaman dengan satu sama lain, bersenang-senang bersama, dan
memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, kita harus menyepakati
perilaku apa yang dapat diterima danapa yang tidak dapat diterima.
2. Curah pendapat dan diskusi:
a. Tanyakan:pedoman atau aturan apa yang menurut kamu penting agar kelompok
kita menjadi tempat yang aman sekaligus memiliki suasana yang mendukung untuk
melakukan diskusi secara terbuka dan belajar.
i. Catat jawaban mereka pada flip chart.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:
Jika peserta tidak menyebutkan hal-hal yang tercantum di bawah ini, tambahkan dalam
daftar:

• Tidak boleh melakukan kekerasan (memukul, mencubit, menghina, dll.; jelaskan konsep
memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan sikap yang baik)

•
•
•
•

Telefon genggam tidak boleh diaktifkan selama sesi berlangsung
Menjaga kerahasiaan – jangan membocorkan rahasia seseorang kepada orang lain
Dapat dipercaya
Selama diskusi berlangsung, ketika seseorang sedang berbicara, yang lain mendengarkan
dengan aktif (tidak boleh ikut berbisik-bisik membicarakan hal lain)

• Semua anggota kelompok berpartisipasi secara aktif – mengemukakan pendapat dan
berbagi ide-ide, pemikiran dan pengalaman, serta mengajukan pertanyaan ketika ingin
tahu tentang sesuatu yang sedang dibicarakan.

• Menerapkan apa yang kita pelajari.
• Saling mendukung dan memberi semangat.
• Menghadiri setiap sesi dan datang tepat waktu (bertanggung jawab dan memberitahu
teman jika saya benar-benar tidak dapat hadir)

• Bersenang-senang
b. Bersama-sama memeriksa rancangan akhir pedoman yang telah disusun dan
mengklarifikasi setiap pertanyaan yang diajukan.
c. Tanyakan apakah semua peserta setuju untuk mematuhi pedoman yang disusun
oleh kelompok.
d. Mengingatkan semua peserta agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah
disepakati bersama dan agar mereka mengingatkan siapapun yang melanggar
aturan-aturan ini selama sesi berlangsung.
3. Jelaskan:
a. Kode etik atau pedoman kita hanya akan berguna dan berfungsi apabila kita
semua sepakat untuk mematuhinya dan jika kita semua saling membantu untuk
mematuhinya.
b. Beberapa perilaku yang tidak dapat diterima memiliki konsekuens.
i. Kita dapat berbicara dengan anggota yang lupa atau tidak mematuhi pedoman
kita agar waktu dan tempat yang kita gunakan bersama tetap membuat kita
merasa aman dan tetap bersemangat.
c. Jika kita melihat perilaku tertentu mengganggu kelompok atau aturan tertentu tidak
berjalan dengan semestinya, kita dapat meninjaunya kembali dan mendiskusikannya.
4. Tunjukkan pedoman in pada setiap sesi.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:
Ingatlah untuk menggunakan keterampilan disiplin positif yang Anda pelajari selama
pelatiha.
• Gunakan kata-kata khusus untuk mendorong peserta agar bersikap pantas dan sesuai
dengan yang diharapkan, seperti mendengarkan satu sama lain, berpartisipasi dalam
latihan, berbagi cerita sendiri, dll.
• Gunakan kata “Saya”
• Mematuhi pedoman yang telah disusun bersama secara konsisten, karena perilaku
yang tidak sesuai memiliki konsekuensi

KEGIATAN 1.5: MENERAPKAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah tiba di akhir kegiatan yang kita lakukan bersama hari ini, tapi ingat kita
telah sepakat untuk bertemu lagi.
b. Hari ini kita telah saling mengenal dan setuju untuk bertemu lagi dan berdiskusi.
Kegiatan dan diskusi hari ini difokuskan pada menciptakan tempat yang aman dan
menjadi pribadi yang dapat dipercaya.
c. Di akhir setiap sesi kita akan melakukan diskusi singkat atau berbagi. Satu atau dua
orangakan menyampaikan apa yang mereka peroleh dari sesi tersebut.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan)
a. Siapa yang bersedia berbagi apa yang mengejutkan atau yang paling menarik tentang
diskusi yang kita lakukan pada hari ini?
3. Jelaskan:
a. Dengan berpartisipasi dalam program ini, kamu harus menemukan cara untuk
menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari kelompok ini dalam hidup kamu,
jadi kita harus saling mendorong untuk menerapkan pembelajaran tersebut dan
kemudian mendiskusikannya di setiap awal pertemuan.
b. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, pikirkan pengalaman kamu dalam
melakukan diskusi hari ini dan perhatikan bagaimana kamu dipercaya (atau tidak
dipercaya) dalam berbagai hubungan.
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c. Ucapkan terima kasih kepada setiap peserta yang telah hadir dalam pertemuan hari
itu dan katakan bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada
pertemuan berikutnya yang akan membahas siapa kita dan bagaimana kita berubah.

©Partners4Prevention
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SESI2: MELEWATI PERUBAHA
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada konsep tentang diri sendiri, berbagi dengan teman sebaya,
dan perubahan yang khas pada remaja terkait dengan pertumbuhannya. Hikmah dari sesi ini harus
mendorong pemahaman remaja tentang diri mereka sendiri serta kegembiraan dan tantangan
yang biasanya mereka hadapi atau mungkin mereka hadapi. Pemahaman inisertadukungan untuk
berbagi dan pencarian bantuan harus menjadi faktor perlindungan umum bagi anak perempuan
dan anak laki-lak.
Tujuan Utama:

•
•

Mendorong remaja untuk mengekspresikan diri sendiri dan menggali bagian-bagian dalam
identitas mereka yang menjadi tugas inti dalam masa remaja untuk mengembangkan diri
Membangun pemahaman dan kesadaran tentang beberapa perubahan (tidak hanya fisik)
yang dihadapi remaja saat mereka berkembang dari masa kanak-kanak menuju dewasa
Kegiatan Sesi 2

PERLENGKAPA

Kegiatan 2.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10-15 menit

Kegiatan 2.2: Mengenalku, Mengenalmu
Tujuan: Memberi kesempatan kepada peserta untuk
membangun kesadaran terhadap diri sendiri dan
mengekspresikan bagian dari identitas dan konsep diri
mereka

1-2 lembar kertas untuk setiap
peserta; pulpen dan pensil
warna; flipchart, spidol

40-45menit

Kegiatan 2.3:Bagaimana kita berubah?
Tujuan: Memberi pemahaman kepada peserta tentang
perkembangan mereka, termasuk perkembangan emosi/
psikologis, sosial dan fisiologi.

Flipchart, spidol warna-warni

40-45 menit

Kegiatan 2.4: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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ALUR SESI 2
Selamat
Datang
Mengenalku,
Mengenalmu
Bagaimana kita
berubah?
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 2.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang diperlukan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Kami ingin memulai lokakarya setiap minggu dengan meminta seorang atau dua
orang peserta yang bersedia berbagi tentang apa yang mereka lakukan atau apa
yang mereka saksikan atau apa yang mereka anggap cocok dengan tema yang
dibahas dalam kelompok.
b. Terakhir kali kita bertemu kita berkenalan dan juga membahas pentingnya menjadi
orang yang dapat dipercaya, serta menyepakati sekumpulan pedoman yang akan
membuat kelompok ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi kita semua
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?

CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung.
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4. Jelaska:
a. Fokus sesi ini adalah menggali siapa diri kita dan bagaimana kita berubah.

KEGIATAN 2.2: MENGENALKU, MENGENALMU
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang diperlukan: 40-45 menit
Tujuan: Memberi kesempatan kepada peserta untuk membangun kesadaran terhadap diri sendiri
dan mengekspresikan identitas dan konsep diri mereka.
Pesan Utama:

•

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kita dari anak-anak menjadi dewasa, kita
juga mulai mengerti siapa diri kita sebagai individu

•

Kita perlu meluangkan waktu untuk mengenal diri kita sendiri dan bersikap jujur tentang
siapa kita, dan apa perasaan, pendapat dan ide-ide yang kita miliki.

Deskripsi: Peserta terlibat dalam kegiatan individual dan latihan refleksi, lalu berbagi dengan
anggota kelompoknya.
Petunjuk:
1. Jelaska:
a. Hari ini kita akan mulai dengan berpikir tentang berbagai aspek tentang diri kita
sebagai individu dan berbagi pemikiran kita dengan anggota lainnya dalam kelompok.
b. Ingatlah bahwa kita semua telah sepakat untuk membuat tempat ini aman dan
menyenangkan bagi semua orang dengan mengikuti pedoman yang kita kembangkan
dan kita sepakati bersama pada pertemuan terakhir.
c. Beberapa hal yang akan kita pikirkan dan diskusikan hari ini - seperti perasaan kita,
opini, dan ide-ide tentang diri kita sendiri - mungkin akrab atau mungkin juga baru
bagi kamu, sebagian mungkin merasa sangat nyaman dengan topik ini, sedangkan
bagi yang lainnya topik ini tampak tidak nyaman.
d. Kamu tidak perlu berbagi apa pun yang membuat kamu merasa tidak nyaman, jadi
bersikaplah sangat jujur ketika kamu melakukan bagian pertama dari latihan sendiri.
e. Latihan ini bukan tentang menampilkan citra diri kamu yang “benar” atau “baik” atau
“keren”, tetapi agar kamu fokus pada apa yang benar bagi kamu terlepas dari apa
yang mungkin orang lain pikirkan.
f. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar tentang diri kita sendiri dan juga
untuk mencoba untuk berbagi - hanya hal-hal yang membuat kamu merasa nyaman
saat ini - dengan orang lain di tempat yang aman dan mendukung.
2. Kegiatan ekspresi individu (dipandu oleh fasilitator):
a. Bagikan kertas – setiap orang harus mendapat 1-2 lembar kertas.
b. Letakkan pulpen dan pensil warna di mana saja yang dapat dijangkau oleh semua
orang.
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c. Jelaska:
i. Buat sketsa gambar tangan kamu dengan jari-jari dalam posisi terbuka lebar
(fasilitator harus mencontohkannya pada flipchart) di kertas
ii. Kita akan menggunakan sketsa ini sebagai peta pikiran yang menggambarkan
berbagai aspek tentang diri kita
iii.Di bagian tengah setiap tangan kamu harus menulis atau menggambar suatu
simbol, gambar atau nama yang menurut kamu mewakili kamu. Ingat, kamu
tidak perlu menunjukkan gambar ini kepada orang lain jika kamu tidak mau –
kamu harus merasa bahwa apa yang kamu gambar atau tulis benar-benar
menggambarkan siapa kamu.
iv. Di setiap jari kamu akan menuliskan berbagai aspek tentang diri kamu dengan
melengkapi sebuah kalimat (fasilitator harus menulis kalimat singkat pada
gambar contoh di flipchart).
1. Saya merasa sangat bahagia ketika _____________
2. Saya merasa sangat bersemangat ketika _____________
3. Saya merasa sangat gugup ketika atau paling takut dengan ____________
4. Saya merasa sangat sedih ketika ____________
5. Saya merasa sangat frustrasi atau marah ketika ____________
6. Saya merasa sangat malu atau dipermalukan jika ____________
7. Tiga hal yang dapat saya lakukan dengan sangat baik (bakat atau kemahiran
istimewa saya) ____________
8. Tiga hal yang ingin saya perbaiki adalah _____________
9.Sesuatu yang sering saya khawatirkan adalah _____________
10.Di waktu luang saya, saya senang _____________
v. Sekarang cari bagian yang kosong pada kertas kamu untuk menulis empat
kalimat atau paragraf pendeks:
1. Saya adalah orang yang ___________________
2. Sesuatu tentang saya yang saya harap orang tahu ________________
3. Saya sangat peduli dengan __________________
4. Apa yang paling saya inginkan dalam hidup saya adalah __________________
vi. Beri waktu selama 10-15 menit kepada peserta untuk menyelesaikan gambarnya.
Bahkan jika peserta belum menyelesaikan segalanya – mereka harus mencatat
pertanyaannya dan Anda dapat melanjutkan dengan latihan berikutnya. Peserta
dapat menyelesaikan latihan ini sendiri.
3. Refleksi pribadi:
a. Mintalah peserta untuk berhenti menggambar dan merenungkan diri mereka sendiri
dengan mengikuti bimbingan dari fasilitator:
i. Apa rasanya bersikap terbuka dan jujur kepada diri kamu sendiri dan hanya
menulis apa yang sungguh-sungguh benar bagi kamu tanpa perlu memikirkan
apa pendapat orang lain?
ii. Apakah meluangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri membantu kamu?
Apakah kamu menemukan sesuatu tentang diri kamu sendiri yang belum pernah
kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh?
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iii.Kadang-kada kita merasa ditekan untuk berperilaku atau berpikir atau berpurapura untuk menjadi sesuatu yang mungkin terasa tidak benar bagi diri kita.
Bagaimana rasanya bagi kamu mendapat tekanan sepeti ini dan berpura-pura
menjadi sesuatu?
b. Jelaskan:
i. Menyadari siapa kita dan bersikap jujur dengan diri kita sendiri tentang berbagai
aspek identitas dan nilai-nilai yang kita miliki dapat membantu kita membuat
keputusan dan pilihan tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita dan juga
dapat membantu hubungan kita dengan orang lain.
ii. Jenis kesadaran terhadap diri sendiri ini dapat membantu kita memahami diri
kita dan hidup kita sendiri, mengkomunikasikan hal-hal yang penting bagi kita
secara lebih baik, dan memahami orang lain dan kehidupannya dengan lebih baik
4. Diskusi secara berpasangan:
a. Mintalah peserta untuk berpasangan (atau dalam kelompok yang beranggotakan
tiga orang jika jumlah peserta tidak genap.
i. If you have friends in this group then try to do this activity with someone you do
not know well or talk to very often.
b. Jelaskan:
i. Pada pertemuan terakhir kita telah mulai mengenal satu sama lain melalui
perkenalan dan permainan tentang kesamaan yang kita miliki.
ii. Hari ini kita akan tetap saling berkenalan dan berbagi sesuatu (hanya sesuatu
yang kamu merasa nyaman membagikannya) dari gambar yang kamu buat dalam
latihan hari ini.
c. Petunjuk untuk melakukan diskusi:
i. Setiap orang harus berbagi satu atau dua hal dari gambar mereka secara
bergiliran, sedangkan yang lain mendengarkan dan menanggapi dengan cara
yang positif dan mendukung.
5. Refleksi kelompok dan kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Apakah ada yang bersedia berbagi tentang apa yang dipelajari dari latihan ini dan
bagaimana rasanya melakukan latihan ini? (2-3 relawan)
6. Rangkuman (oleh fasilitat):
a. Berpikir tentang bagian-bagian dari diri kita yang membuat kita merasa nyaman bisa
menjadi hal yang cukup menarik dan membangun rasa percaya diri; namun sebagian
dari kita mungkin memiliki bagian-bagian dalam diri kita yang belum memberikan
kenyamanan untuk diri kita sendiri.
b. Seiring dengan pertumbuhan kita, kita mungkin akan merasa bersemangat atau
bingung dalam mencari tahu jati diri kita sebagai individu - ingat bahwa kamu tidak
sendiri.
c. Setiap orang memiliki perasaan jengkel atau membuat kesalahan dalam beberapa
hal - yang penting adalah bersikap jujur kepada diri sendiri tentang hal tersebut dan
memutuskan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasinya dengan cara yang
tidak menyakiti kamu atau orang lain.
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d. Kita akan terbantu dalam membangun hubungan dengan orang lain jika kita
berbagi tentang siapa kita dan apa yang penting bagi kita, dan pada saat yang sama
mendengarkan dan menunjukkan perhatian kepada orang lain - siapa mereka dan
apa yang penting bagi mereka. Sikap berbagi ini membantu kita merasa dekat dengan
orang lain dan juga membantu kita memahami perspektif atau sudut pandang orang
lain.
e. Ucapkan terima kasih atas kesediaan semua peserta untuk berbagi dan akhiri
dengan tepuk tangan.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Fasilitator harus mengendalikan sesi ini dengan hati-hati, karena latihan ini dapat

membuat orang cukup rentan untuk memastikan bahwa kepercayaan, kebaikan, dukungan,
kerahasiaan, dan aturan untuk tidak mengejek atau memperolok dipatuhi selama sesi ini.

• Menerima dan berterima kasih untuk apapun yang dibagi oleh peserta selama latihan

untuk memberi contoh bagaimana memberikan tanggapan yang baik, mendukung dan
berempati.

• Membantu peserta menerima semua aspek tentang diri mereka sendiri, bahkan peserta
yang mungkin tidak merasa nyaman.

KEGIATAN 2.3: BAGAIMANA KITA BERUBAH?
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violenceand
Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 40-45 menit
Tujuan: Memberi pemahaman kepada peserta tentang perkembangan mereka, termasuk
perkembangan emosi/psikologis, sosial dan fisik.
Pesan utama:

•
•
•

Tahap kehidupan ini (masa remaja) adalah salah satu tahap yang mengalami perubahan
besar dalam segala aspek (tidak hanya fisik).
Perubahan ini dapat menyenangkan dan menarik, namun dapat juga membingungkan dan
sulit untuk dilewati.
Kita perlu bertanggung jawab dalam mengurus diri kita sendiri dan menjaga agar tetap
sehat.

Deskripsi: Dalam kelompok kecil peserta menjelaskan bagaimana minat, aturan (di rumah, di
sekolah), perlakuan orang lain, kekhawatiran, dan perasaan mereka berbeda atau sama dengan
ketika mereka masih anak-anak. Peserta kemudian menggali bagaimana kebutuhan mereka
terhadap suatu hubungan (khususnya dengan orang tua/pengasuh) juga dapat berubah dalam
beberapa hal namun tidak berubah dalam hal lain.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Menjadi seorang remaja bisa menjadi hal yang menyenangkan, menimbulkan
semangat, menggembirakan, menyedihkan, membingungkan dan membuat frustrasi.
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b. Setiap orang memiliki kegembiraan dan masalah dalam masa ini – kamu tidak
sendirian dan kamu tidak “aneh”
c. Menjadi seorang remaja berarti melewati berbagai perubahan seiring dengan
perkembangan kita dari anak-anak menuju dewasa.
d. Orang akan melalui perubahan ini dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda
e. Kamu dapat melihat beberapa perubahan pada diri kamu sendiri dan pada diri teman
kamu dan bahkan mungkin juga cara orang memperlakukan kamu sekarang berbeda
dibandingkan dengan ketika kamu masih anak-anak.
2. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok kecil (4-5 orang dalam setiap
kelompok)
b. Sediakan selembar kertas flipchart (kertas plano) dan spidol warna-warni untuk
setiap kelompok.
c. Mintalah kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan curah pendapat tentang
bagaimana remaja berbeda dengan anak-anak.
i. Mereka harus mencatat ide-ide mereka secara kreatif, misalnya dengan membuat
peta pikiran atau mereka dapat membuat sketsa seseorang dan menggambarkan
berbagai perubahan yang terjadi.
ii. Latihan ini tidak mencari jawabah yang benar, namun hanya mencurahkan
berbagai ide dan pengalaman untuk setiap pertanyaan.
d. Pertanyaan untuk curah pendapat (fasilitator harus menggambar peta pikiran dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini pada flipchart sebelum sesi ini dimulai):
i. Apa saja yang berubah dari segi fisik?
ii.Bagi kamu apa saja yang berubah secara intelektual? – bagaimana kamu berpikir
tentang sesuatu atau memikirkan sesuatu?
○○

Apakah ada hal-hal baru yang menarik sebagai seorang remaja?

○○ Apakah kamu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada sikap

kamu tentang segala sesuatu dalam hidup kamu? – misalnya, apa yang
penting bagi kamu atau apa yang benar atau apa yang salah?

○○ Apakah ada masalah atau perhatian yang berbeda yang kamu hadapi sekarang

atau yang harus kamu pecahkan?

iii.Bagaimana perasaan kamu berubah – apakah kamu memiliki perasaan yang
berbeda atau mungkih memiliki banyak perasaan yang berbeda-beda pada saat
yang sama atau mungkin perasaan yang lebih kuat dibandingkan ketika kamu
masih anak-anak?
iv. Bagaimana hubungan kamu berubah – apakah orang mengharapkan perbedaan
dari diri kamu sebagai seorang remaja dibandingkan dengan ketika kamu masih
anak-anak?
○○ Bagaimana
○○ Sebagai

kamu berharap untuk diperlakukan secara berbeda?

remaja, apakah jenis teman atau hal-hal yang kamu lakukan dengan
teman-teman kamu berbeda dengan ketika kamu masih anak-anak?
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○○ Perlakuan

apa yang kamu butuhkan dari orangtua/pengasuh kamu ketika
kamu masih anak-anak? Apakah kamu masih membutuhkan perlakuan yang
sama dari mereka atau apakah kamu menginginkan perlakuan yang berbeda?

v. Hal-hal apa saja yang paling kamu nikmati sebagai seorang remaja dibandingkan
dengan ketika masih anak-anak?
vi.Hal-hal apa saja yang menurut kamu paling mengkhawatirkan atau paling
menyakitkan kamu atau membuat kamu sedih sebagai seorang remaja?
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah setiap kelompok untuk berbagi peta pikiran
mereka.
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Tempatkan diskusi peserta dalam kerangka perkembangan
b. Perubahan yang kamu alami adalah pertumbuhan dari anak-anak menjadi dewasa;
perubahan ini tidak hanya terjadi secara fisik. Tubuh kamu berubah di dalam dan di
luar, cara kamu berpikir dan apa yang kamu pikirkan berubah, bagaimana dan apa
yang kamu pikirkan tentang diri kamu dan siapa kamu berubah, tanggung jawab
kamu berubah, tanggapan orang terhadap kamu berubah ... dan semua perubahan
ini kadang-kadang bisa menarik, tetapi juga bisa membingungkan dan menakutkan.
5. Diskusi kelompok:
a. Apakah kamu dan pengasuh kamu pernah membicarakan perubatan-perubahan ini?
Apa yang mereka katakan?
b. Apakah perubahan-perubahan dan ekspektasi ini berbeda pada anak perempuan
dan anak laki-laki?
6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Ada banyak perubahan yang dilalui oleh remaja.
b. Secara umum, tahap kehidupan ini adalah tentang meningkatkan kemandirian
karena kamu mulai memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan apa
yang kamu pikirkan dan lakukan, kamu juga memiliki peningkatan tanggung jawab
khususnya dalam hal menjaga diri kamu sendiri dan tubuh kamu.
c. Pengasuh kita tentu saja masih ada untuk memastikan bahwa kita baik-baik saja
dan berhasil melewati tahap kehidupan ini, dan mereka masih memiliki hak untuk
memberikan pendapat terhadap hidup kamu dan membantu kamu mengatasi
berbagai tantangan.
7. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah 1-2 peserta yang bersedia untuk mengemukakan apa yang telah mereka
pelajari atau apa yang menurut mereka sangat penting dari kegiatan yang dilakukan
pada hari ini.
Informasi untuk fasilitator: Lihat Lampiran 2
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KEGIATAN 2.4: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita berbicara tentang konsep diri dan berbagai perubahan yang akan kamu
lewati sebagai remaja. Kamu mungkin akan merasa tertarik untuk meluangkan
waktu dengan melakukan refleksi tentang siapa kamu selama tahap kehidupan ini
dan memperhatikan perubahan-perubahan yang berbeda yang kamu alami. Dan
ingat, kamu selalu dapat bertanya kepada pengasuh kamu untuk membantu kamu
berjuang selama masa perubahan ini.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi yang dilakukan pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita berikutnya, perhatikan berbagai tanggung
jawab yang mulai kamu pikul dan pikirkan apakah kamu menjaga diri kamu dengan
baik atau apakah kamu membutuhkan bantuan tambahan – ingatlah, kamu boleh
meminta bantuan!
b. Ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan katakan kepada mereka bahwa
Anda berharap untuk bertemu lagi dengan mereka pada pertemuan berikutnya yang
akan membahas apa yang kita inginkan untuk masa depan kita.
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SESI 3: HARAPAN DAN IMPIAN KITA
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada remaja dengan mengidentifikasi dan berbagi harapan
serta impian, kepedulian dan kekhawatiran mereka tentang masa depan. Mereka mengidentifikasi
faktor-faktor potensial yang mendukung dan tantangan atau hambatan yang mungkin menghadang
agar berhasil meraih impian mereka, dan mendiskusikan strategi untuk mengatasi keprihatinan,
kekhawatiran, dan masalah yang mungkin timbul. Peserta kemudian terlibat dalam latihan kreatif
bagi individu untuk menggambarkan nilai-nilai dan aspirasi mereka yang mengintegrasikan
informasi yang dibahas dalam sesi 2 dan 3.
Tujuan utama: Untuk mengidentifikasi harapan dan impian yang penting dan inspiratif bagi remaja
pada saat ini yang akan menanamkan pemahaman tentang tujuan dan berfungsi sebagai motivasi
dalam membuat pilihan yang akan membantu meraih impian dan menghindari perilaku berisiko
Kegiatan Sesi 3

PERLENGKAPAN

Kegiatan 3.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian terkait dengan kelompok dan menyiapkan
peserta untuk melakukan diskusi pada hari itu.
Kegiatan 3.2: Harapan dan cita-cita di masa depan
Tujuan: Mengidentifikasi dan berbagi harapan, ekspektasi
dan kepedulian terhadap masa depan, serta mengidentifikasi
potensi faktor-faktor yang mempermudah keberhasilan dan
hambatan dalam meraih impian.

10-15 menit

Flipchart, spidol

Kegiatan 3.3 Menemukan orang yang memiliki kesamaan
dengan kamu
Tujuan: Memberi energi kepada kelompok dan membiarkan
peserta untuk lebih mengenal satu sama lain.
Kegiatan 3.4: Arah mana yang kamu pilih?
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi dan
menyampaikan nilai-nilai dan cita-cita mereka dengan
jelas yang akan membimbing mereka dalam memilih dan
membuat keputusan, baik dengan cara yang membuat
mereka semakin dekat atau semakin jauh dari impian
mereka.
Kegiatan 3.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

WAKTU

30-40 menit

10-15 menit

Flipchart, spidol; Kertas A3 atau
A2 untuk setiap peserta; pensil

30-40 menit

warna dan spidol

10-15 menit
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Selamat Datang
Harapan dan cita-cita di
masa depan
Menemukan orang yang memiliki
kesamaan dengan kamu
Arah mana yang
kamu pilih?
Menerapkan pembelajaran

KEGIATAN 3.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada acara lokakarya dan menindaklanjuti setiap pertanyaan,
kepedulian, perasaan maupun pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan mempersiapkan
kelompok untuk melakukan diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaska:
a. Pada sesi terakhir kita telah berbagi beberapa ide tentang siapa kita dan apa yang
penting bagi kita. Kita juga telah membahas berbagai cara agar kita peduli dengan
diri sendiri dan menjaga kesehatan.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang memiliki hal-hal yang dapat dibagi tentang penerapan pembelajaran
dari sesi terakhir?
c. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya

atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan
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4. Jelaskan:
a.Fokus sesi ini adalah menggali harapan dan impian kita di masa depan dan
kemungkinan adanya hambatan dan bantuan yang kita dapatkan untuk meraih
keberhasilan.

KEGIATAN 3.2: HARAPAN DAN EKSPEKTASI KITA DI MASA DEPAN
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 30-40 menit
Tujuan: Mengidentifikasi dan berbagi harapan, ekspektasi dan kepedulian terhadap masa depan,
serta mengidentifikasi potensi faktor-faktor yang mempermudah keberhasilan dan hambatan
dalam meraih impian.
Pesan utama:

•

Harapan dan impian kamu harus menjadi sesuatu yang menginspirasi kamu, menantang
kamu, dan membuat kamu bersemangat menghadapi masa depan.

•

Memiliki ide tentang apa yang kita inginkan di masa depan dapat membantu kita melakukan
hal-hal dalam hidup kita sekarang untuk membantu kita mewujudkan mimpi-mimpi
tersebut.

Deskripsi: Peserta bekerja sama secara berpasangan dan membagi halaman kertas flipchart
(kertas plano) menjadi empat bagian. Di bagian pertama, mereka menulis harapan dan impian
yang ingin mereka wujudkan di masa depan. Di bagian kedua, mereka menulis kekhawatiran atau
keprihatinan tentang masa depan mereka. Di bagian ketiga, mereka mengidentifikasi orang-orang
atau hal-hal atau keterampilan yang akan membantu mereka mewujudkan harapan dan impian
mereka, dan di bagian keempat mereka mengidentifikasi orang-orang atau hal-hal lain yang bisa
menjadi hambatan bagi mereka untuk mencapai keberhasilan.
Petunju:
1. Jelaska:
a. Minggu lalu kita berpikir tentang siapa kita, apa yang penting bagi kita, dan bagaimana
kita berubah seiring dengan pertumbuhan kita dari masa kanak-kanak menuju
dewasa.
b. Pada tahap ini kita tidak hanya mulai banyak berpikir tentang identitas diri dan nilainilai yang kita miliki, namun kita juga mulai mendapatkan lebih banyak tanggung
jawab dan lebih memikirkan apa yang kita inginkan di masa depan.
2. Refleksi pribadi:
a. Diam sejenak atau tutup mata kamu dan bayangkan kamu seorang dewasa –
bagaimana tampaknya hidup kamu dan bagaimana rasanya? Apa pekerjaan kamu?
Apa arti orang lain dalam hidup kamu?
3. Diskusi dan berbagi dengan pasangan:
a. Mintalah peserta untuk duduk berpasangan (atau dalam kelompok kecil yang terdiri
dari 3-4 orang)
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b. Berikan kertas flipchart dan spidol untuk setiap kelompok
c. Tunjukkan kepada peserta bagaimana cara membagi lembaran kertas menjadi empat
bagian dan tuliskan tanggapan mereka terhadap setiap pertanyaa pada bagian yang
sesuai seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Harapan dan impian kami untuk masa depan
kami:

Keprihatian atau kekhawatiran kami tentang
masa depan:

Orang-orang, keterampilan atau hal-hal lain
rang-orang, perillaku, atau hal-hal lain yang
yang akan membantu kami untuk mewujudkan dapat menghalangi kami untuk mewujudkan
harapan dan impian kami:
harapan dan impian kami (hambatan atau
rintangan):

d. Setiap peserta yang berpasangan harus menyumbangkan setidaknya satu ide untuk
setiap topik.
e. Peserta hanya boleh menulis apa yang menurut mereka nyaman untuk dibagi
dengan kelompoknya dan ingatkan mereka bahwa tidak ada ide yang bodoh dan
bahwa sebagai kelompok kita sepakat untuk saling mendukung.
4. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah semua pasangan untuk bergabung kembali
dalam kelompok yang lebih besar dan melaporkan hasil-hasil diskusi mereka.
i. Doronglah setiap kelompok untuk bertepuk tangan dan bersorak untuk setiap
harapan dan impian yang disampaikan oleh setiap peserta.
b. Diskusi kelompok: (Jika topik berikut ini belum dibahas, mintalah peserta untuk
mempertimbangkan dan membahasnya):
i. Tantangan dari luar
○○ Tekanan

dari teman sebaya

○○ Kekerasan dan pelecehan di rumah, di sekolah dan di masyarakat, atau dalam

suatu hubungan (dengan teman atau dengan pacar)

○○ Intimidasi

(bullying)

○○ Penggunaan
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○○ Masalah
○○ Depresi

kesehatan seksual dan reproduksi

atau kecemasa

ii. Kadang-kadang kita menghambat diri kita sendiri ketika kita tidak memenuhi
tanggung jawab kita untuk menjaga diri dan tidak menyakiti diri sendiri atau orang
lain; atau ketika kita tidak pergi ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas-tugas
sekolah.
iii.Kadang-kadang masalah keluarga atau masyarakat membuat kita khawatir atau
menimbulkan risiko terhadap kesuksesan kita.
5. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Apa yang dapat kamu lakukan guna memastikan keberhasilan kamu dalam meraih
impian kamu?
Jika peserta tidak menyebutkan tindakan-tindakan di bawah ini, usulkan
kepada mereka untuk dipertimbangkan:
• Giat belajar dan menamatkan sekolah;
• Membuat pilihan sekarang yang akan menjadi landasan yang baik
untuk masa depan saya
b. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin
menghadang?
Diskusikan:
○○

Meminta saran kepada orang dewasa yang menjadi pengasuh kamu;

○○

Menghabiskan waktu lebih lama dengan teman-teman dan
keluarga yang mendorong dan mendukung impian kamu alihalih mengalihkan perhatian kamu dengan hal-hal yang dapat
membahayakan masa depan kamu.

○○

Mengidentifikasi cara-cara seseorang untuk mengatasi berbagai
hambatan

c. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran atau keprihatinan
kamu?
Diskusikan:
○○

Meminta bantuan kepada orang dewasa yang menjadi pengasuh
mereka (tanyakan kepada peserta siapa orang dewasa yang menjadi
pengasuh mereka);

○○

Meminta saran dari seorang ahli (misalnya, penasihat, guru,
pemimpin agama)

○○

Menjaga diri kita sendiri

○○

Memikirkan berbagai pilihan dan opsi sebelum mengambil
keputusan
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6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Adalah penting bahwa kita memikirkan dan nama harapan dan impian untuk masa
depan serta keprihatinan kami dan kekhawatiran sehingga kita bisa mencari cara
untuk mencapai impian kita dan tidak membiarkan risiko atau tantangan kompromi
kesuksesan masa depan kita.
7. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a.Mintalah 1-2 peserta yang bersedia untuk berbagi hal-hal yang menurut mereka
paling menarik dalam kegiatan ini dan apa yang telah mereka pelajari.
Informasi untuk fasilitator: Lihat Lampiran 3

KEGIATAN 3.3. MENEMUKAN ORANG YANG MEMILIKI KESAMAAN
DENGAN KAMU
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Memberikan energi kepada kelompok dan membiarkan peserta untuk lebih mengenal satu
sama lain.
Deskripsi: Permainan ini dilakukan dalam beberapa ronde, dan di setiap ronde setiap anggota
kelompok harus menemukan orang yang memiliki kesamaan dengan mereka dan mengajukan 1
atau 2 set pertanyaan.
Petunjuk:
1. Fasilitator memberi petunjuk kepada setiap peserta cara menemukan orang yang memiliki
kesamaan dengan mereka pada setiap ronde, misalnyas:
a. Ronde 1- temukan seseorang yang tingginya sama dengan kamu.
b. Ronde 2 –temukan seseorang yang lahir di bulan yang sama dengan kamu.
c. Ronde 3 –temukan seseorang yang menyukai jenis musik yang sama dengan kamu,
dsb.
2. Di setiap ronde setelah setiap peserta menemukan orang yang memiliki kesamaan
dengan mereka, ajukan 1-2 set pertanyaan, misalnya apa makanan/warna kesukaannya,
musik, olahraga, hobi, buah-buahan, binatang peliharaan, dsb.

KEGIATAN 3.4: ARAH MANA YANG KAMU PILIH?
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi dan menyampaikan nilai-nilai dan cita-cita mereka
dengan jelas yang akan membimbing mereka dalam memilih dan membuat keputusan, baik
dengan cara yang membuat mereka semakin dekat atau semakin jauh dari impian mereka.
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Pesan utama: Mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup dapat membantu kita
untuk membuat keputusan sekarang untuk membantu mencapai mimpi-mimpi dan hidup dengan
cara yang berarti dan memenuhi.
Deskripsi: Peserta akan mengintegrasikan informasi dan diskusi tentang dirinya sendiri ke dalam
gambaran tentang nilai-nilai yang mereka miliki, cita-cita, faktor pendukung, dan potensi tantangan.
Petunjuk:
1. Jelaska:
a. Sekarang kita akan berpikir tentang hidup kita seolah-olah kita berada di suatu
jalan dan tujuan kita adalah berjalan mendekati harapan dan impian yang telah kita
identifikasikan dalam kegiatan sebelumnya, serta menjadi orang yang akan membuat
kita merasa bangga dan bahagia.
b. Sepanjang hidup kita, kita sering menjumpai berbagai kesempatan dan hambatan,
dan kadang-kadang hal-hal ini dapat membantu membawa kita mendekati harapan
dan impian kita, namun di lain waktu kesempatan dan hambatan tersebut dapat
menggiring kita untuk mengambil jalan yang lebih panjang atau jalan buntu, atau
membuat kita terjebak.
c. Kita harus selalu membuat pilihan dan keputusan tentang apa yang akan kita
lakukan atau tidak akan kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita mungkin
harus mengumpulkan semua informasi tentang nilai-nilai yang kita miliki, cita-cita,
harapan, dan impian yang berhubungan dengan siapa kita dan kita ingin menjadi
sosok seperti apa, hal-hal apa yang penting bagi kita, dan apa yang kita inginkan
untuk hidup kita.
d. Misalny:
i. Berbicara dengan seorang teman tentang masalah yang ia miliki mungkin
menjadikan kamu berharga sebagai seorang teman yang peduli.
ii. Pergi ke sekolah akan membantu kamu mendekati tujuan kamu mempelajari
keterampilan yang bermanfaat dan menamatkan SMP.
iii.Membantu melakukan pekerjaan rumah tangga menjadikan diri kamu berharga
karena telah memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan rumah dan
lingkungan keluarga yang bahagia.
iv. Memutuskan untuk menunggu sampai kamu dan pacar kamu sama-sama siap
dan telah mempersiapkan diri untuk berhubungan seks akan membantu kamu
menghindari masalah yang berkaitan dengan emosi dan fisik yang dapat terjadi
apabila kamu tidak siap serta berpotensi membahayakan masa depan kamu.
v. Meminta bantuan ketika kamu sedang berjuang atau menghadapi tantangan akan
membantu kamu mengatasi hambatan yang menghadang di sepanjang jalan yang
kamu lewati.
vi.Mempertahankan keyakinan kamu bahkan ketika teman-teman sebaya kamu
mungkin menekan kamu untuk melakukan sesuatu yang menurut kamu sangat
berisiko, atau melakukan sesuatu yang menurut kamu “buruk” akan menggerakkan
kamu untuk meraih impian kamu bukannya mengambil jalan memutar untuk
menghindari mereka.
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e. Tanpa roadmap (rencana) sebagai alat –kamu bisa tersesat sehingga perjalanan
kamu untuk meraih harapan dan impian bisa memakan waktu lebih lama dari yang
diharapkan atau bisa berarti bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencapai tujuan
yang kamu inginkan.
i. Prinsip yang sama berlaku untuk hubungan - dengan keluarga, teman, pacar,
pengasuh, atau orang lain. Hubungan yang bahagia dan sehat membutuhkan
perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik.
ii. Kamu harus menetapkan beberapa petunjuk yang siap untuk membimbing
kamu dalam menjalani hubungan dengan orangtua, saudara-saudara, anggota
keluarga lain, dan teman-teman. Ketika kami berpikir tentang hubungan seperti
apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu, kamu perlu merencanakan rute atau
jalan mana yang harus kamu ambil untuk mewujudkan keinginan kamu tersebut.
f. Mungkin kamu juga berpikir tentang apa yang kamu butuhkan untuk meraih sukses
dalam perjalanan hidup kamu - ada orang-orang yang ingin bergabung dengan kamu;
ada tempat perhentian sehingga kamu dapat berhenti sejenak dan merenungkan
seberapa jauh kamu telah berjalan dan ke mana arah yang kamu tuju; apakah kamu
memiliki cukup bahan bakar (keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan) agar kamu
dapat terus berjalan, dsb?
g. Ingat, jalan memutar tidak selalu buruk. Dan jika harapan dan impian kamu di masa
depan berubah –hal ini juga tidak mengapa. Yang penting adalah bahwa kamu
selalu membuat pilihan dengan sadar dan menyadari apa yang benar-benar kamu
inginkan sehingga kamu dapat memanfaatkan peluang untuk membantu kamu
mewujudkan harapan dan impian kamu, serta mengatasi tantangan atau rintangan
yang menghadang di sepanjang jalan.
2. Kegiatan pribadi yang kreatif:
a. Jelaskan: Sekarang saatnya bagi kamu untuk menggambar roadmap atau penunjuk
arah untuk diri kamu sendiri.
i. Gambar roadmap ini hanya untuk kamu sendiri
ii. Kamu dapat berbagi roadmap kamu dengan teman-teman atau keluarga kamu
jika kamu mau, namun kamu tidak harus melakukannya.
iii.Kamu dapat menggambar roadmap kamu dengan cara yang bermakna bagi
kamu
b. Panduan membuat roadmap –gunakan informasi yang telah kita diskusikan dalam
kelompok:
i. Siapa kamu sebagai individu, konsep diri kamu
ii. Apa yang penting bagi kamu dalam hidup kamu
iii.Idealnya, orang seperti apa yang kamu inginkan untuk menjalani hubungan
pertemanan, hubungan keluarga, hubungan berpacaran dengan kamu, hubungan
di masyarakat maupun hubungan di sekolah
○○ Cara

apa yang kamu inginkan untuk memperlakukan orang lain?

○○ Kamu

56

ingin orang lain memperlakukan kamu seperti apa?
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iv. Harapan dan impian serta cita-cita kamu di mas depan – arah mana yang kamu
tuju?
v. Sebutkan beberapa hal atau keterampilan yang dapat membantu kamu di
sepanjang perjalanan
vi.Sebutkan beberapa rintangan atau tantangan dan risiko atau keprihatinan yang
mungkin muncul dengan tiba-tiba. Ke mana jalan tersebut akan membawa kamu?
c. Berikan waktu kepada peserta selama 20-30 menituntuk membuat gambar roadmaps.
3. Berbagi dalam kelompok:
a. Tanyakan apakah ada peserta yang bersedia berbagi gambar roadmap atau penunjuk
arah dengan peserta lainya (Anda hanya memiliki waktu untuk 2-3 orang yang ingin
berbagi).
i. Ingatlah untuk memuji dan mendukung peserta yang berbagi ide-ide mereka.
ii. Ingatkan peserta bahwa mereka dapat memilih untuk berbagi dan membahas
roadmap mereka dengan teman atau pengasuh mereka.
iii.Ingatkan peserta bahwa roadmapini merupakan alat yang akan mereka gunakan
ketika mereka akan membuat pilihan dalam hidup mereka.

©Partners4Prevention

b. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka pelajari dari kegiatan ini (kira-kira 2-3
peserta yang bersedia menjawab).
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KEGIATAN 3.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah berbicara tentang harapan dan impian kita di masa depan, serta
kepedulian dan kekhawatiran kita tentang masa depan. Kita juga telah mengidentifikasi
beberapa hal atau orang-orang yang dapat membantu dan mendukung kita untuk
meraih kesuksesan di masa depan, serta beberapa hal atau orang-orang yang
mungkin menjadi hambatan atau tantangan bagi kita untuk mewujudkan impian.
Kita menggambarkan semua itu dalam roadmap, dan kita juga telah membahas
betapa pentingnya bagi kita untuk memilih hala-hal yang akan membawa kita lebih
dekat pada impian kita dan tidak malahan menjauh dari impian kita.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari itu.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan selanjutnya, pikirkan apakah apa yang kamu lakukan
sekarang membantu kamu mendekati atau menjauh dari impian kamu.
b. Ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan katakan pada mereka bahwa Anda
berharap untuk bertemu lagi dengan mereka pada pertemuan berikutnya yang akan
membahas masalah stres dan cara mengatasinya.
i. Beri saran kepada peserta bahwa mereka mungkin perlu membawa handuk atau
selimut kecil sehingga mereka dapat berbaring di lantai pada salah satu kegiatan
yang akan dilakukan pada sesi berikutnya.

58

Sesi 4

SESI 4: MENGATASI STRES DAN MENJAGA
KESEHATAN
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada cara membangun kesadaran peserta terhadap stres,
perasaan yang sulit, dan berbagai gaya dan strategi yang berfokus pada cara-cara untuk
meningkatkan keterampilan mengatasi masalah secara positif, mencari bantuan, dan membangun
ketahanan.
Tujuan Utama:

•
•
•

Membangun pemahaman tentang pro dan kontra terhadap berbagai cara untuk mengatasi
stres
Membangun keterampilan relaksasi
Meningkatkan keterampilan untuk membangun ketahana
Kegiatan Sesi 4

PERLENGKAPA

Kegiatan 4.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini
Kegiatan 4.2: Stres dalam hidup kita
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi stres yang terus
menerus mereka alami dan mulai memikirkan cara-cara
untuk mengatasinya

WAKTU

10-15 menit

Flipchart, spidol, 3 botol air
berkarbonasi, atau air soda

20-30 menit

Kegiatan 4.3: Mengatasi stres dan perasaan-perasaan yang
Flipchart, spidol, selotip, buku
sulit
catatan atau secarik kertas
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi strategi untuk
kecil
mengatasi masalah secara positif termasuk mencari bantuan

30-40 menit

Kegiatan 4.4: Relaksasi
Tujuan: Peserta akan dapat mempraktikkan teknik-teknik
relaksasi untuk mengurangi stres

Peserta harus membawa
selimut atau handuk

15-20 menit

Kegiatan 4.5: Menjaga agar diri kita tetap sehat, kuat dan
bahagia
Tujuan: Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan
kesehatan yang baik dan efektif serta strategi untuk
mengatasi stres

Flipchart, spidol, buku atau
kartu catatan dan spidol atau
pulpen, 2 kantong permen

30-40 menit

Kegiatan 4.6: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10-15menit
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ALUR SESI 4
Selamat
Datang
Stres dalam
hidup kita
Mengatasi stres dan
perasaan-perasaan yang sulit
Relaksasi
Menjaga agar diri kita tetap
sehat, kuat dan bahagia
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 4.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari ini.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Sambutlah peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaska:
a. Pada sesi terakhir kita berbagi harapan dan impian serta kepedulian dan kekhawatiran
kita tentang masa depan. Kemudian setiap peserta menyatukan semua informasi
yang berasal dari Sesi 2 dan Sesi 3 untuk menggambarkan konsep diri kamu, nilainilai dan cita-cita kamu dalam rencana hidup kamu, lalu kita memikirkan apakah
pilihan dan keputusan yang kita buat sekarang akan membawa kita menuju atau
menjauh dari impian kita.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Fokus sesi ini adalah masalah stres dan cara mengatasinya.

KEGIATAN 4.2: STRES DALAM KEHIDUPAN KITA
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Familiesand SPARCS: Structured Psychotherapy
for Adolescents Responding to Chronic Stress)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi stres yang terus menerus mereka alami dan mulai
memikirkan cara-cara untuk mengatasinya.
Pesan utam:

•
•

Stres memengaruhi kita semua dalam berbagai cara

•
•

Terus terlibat dalam kegiatan yang melepaskan stres secara positif perlu dilakukan

Kita harus menyadari adanya stres yang kita pendam, karena kita bisa saja meledak atau
diam dan mengucilkan diri
Meminta bantuan adalah cara yang penting untuk mengatasi penyebab stres dalam hidup
kita

Deskripsi: Sesi curah pendapat
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Sebelumnya siapkan tiga botol plastik air soda yang sama.
Biarkan dua botol tetap berisi air soda, sedangkan untuk botol yang ketiga tuangkan air putih
biasa. Letakkan botol yang berisi air putih biasa di tengah-tengah di antara botol yang berisi
air soda.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah membahas semua perubahan yang akan dialami oleh remaja, bertambahnya
tanggung jawab yang kita emban, kepedulian dan kekhawatiran kita tentang masa
depan, serta risiko dan tantangan yang mungkin menghadang kesuksesan masa
depan kita - semua ini dan hal-hal lainnya dalam hidup kita dapat menyebabkan kita
mengalami stres..
2. Curah pendapat singkat dalam kelompok:
a. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan “stres”?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Stres adalah berada di bawah tekanan atau terganggu atau tersakiti atau sangat khawatir
tentang sesuatu atau seseorang

• Situasi, peristiwa, pikiran, pengalaman semua dapat menyebabkan stres
• Stres adalah pengalaman fisik dan mental dan emosional
• Stres dialami oleh sebagian besar orang dalam berbagai bentuk pada berbagai waktu
3. Curah pendapat dalam kelompok dan demonstrasi:
a. Mintalah tiga peserta yang bersedia dan berikan kepada setiap orang satu botol air
soda (lihat catatan tentang persiapan).
b. Mintalah seluruh peserta lainnya untuk menyebutkan apa yang membuat mereka
stres atau perasaan sulit apa yang mungkin dimiliki oleh remaja, dan sementara
mereka melakukan hal ini, para relawan akan mengocok botol-botol yang mereka
pegang seolah-olah botol-botol tersebut adalah kita yang sedang mengalami stres.
c. (Pilihan) Catat tanggapan yang diberikan oleh peserta pada flipchart dalam bentuk
diagram laba-laba (spider diagram) atau dalam bentuk daftar. Tempelkan flipchart
ini dekat dengan tempat penyangga flipchart.
d. Setelah beberapa saat, hentikan kegiatan curah pendapat dan mengocok botol,
lalu jelaskan: orang biasanya memberi reaksi dengan satu dari tiga cara untuk
menanggapi stres dan kita akan menunjukkan cara-cara tersebut.
i. Mintalah peserta yang memegang botol pertama untuk membuka botol yang
dipegangnya dengan sangat cepat - air soda akan menyembur atau meledak
ii. Mintalah peserta yang memegang botol kedua untuk membuka botol yang
dipegangnya dengan sangat cepat - ini adalah air putih biasa sehingga tidak
akan terjadi apa-apa.
iii.Mintalah peserta yang memegang botol ketiga untuk membuka botol yang
dipegangnya sedikit dan biarkan tekanan udara keluar dan kemudian mintalah
untuk menutupnya lagi. Ulangi proses ini sampai ia dapat membuka botol tanpa
menyemburkan air soda ke mana-mana.
4. Jelaskan:
a. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa seringkali kita meledak atau diam saja
atau kita melakukan sesuatu secara teratur untuk melepaskan tekanan dan stres
sedikit demi sedikit sehingga kita tidak meledak atau membisu.
b. Ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia memperagakan kegiatan
ini dan persilakan mereka untuk duduk kembali.
5. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Bagaiman stres berdampak pada diri kita:
i. Secara fisik
ii. Secara emosi
iii.Dalam hubungan
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iv. Di sekolah
v. Di rumah
6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Mengidentifikasi apa yang membuat kita stres, bagaimana kita menanggapinya, dan
bagaimana stres mempengaruhi kita, sehingga kita dapat menggunakan kesadaran
ini untuk membuat pilihan yang sehat dan positif untuk mengatasi stres bukannya
meledak atau menjadi mati rasa.
7. Kesimpulan (oleh peserta – 1-2 relawan):
a. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?

KEGIATAN 4.3: MENGATASI STRES DAN PERASAAN SULIT
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violenceand
Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membantu peserta mengidentifikasi strategi mengatasi stres yang positif termasuk
mencari bantuan.

•
•

Pesan utama:

•

Menyadari perasaan yang kita miliki, penyebab timbulnya perasaan tersebut (jika ada –
kadang-kadang perasaan yang sulit muncul begitu saja tanpa sebab) berguna bagi kita
untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk mengatasinya secara positif.

•

Kadang-kadang meminta bantuan untuk mengatasi stres atau perasaan yang sulit
merupakan ide yang bagus.

Stres dan perasaan-perasaan sulit adalah hal-hal yang harus diatasi oleh semua orang –
artinya bukan kamu sendiri yang mengalaminya.

Deskripsi: Sesi untuk melakukan refleksi, berbagi dan curah pendapat
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Sekarang kita akan membahas strategi khusus yang kita gunakan untuk mengatasi
stres dan juga mempelajari strategi-strategi lain yang mungkin belum pernah kamu
coba.
2. Diskusi kelompok:
a. Sebutkan beberapa hal yang kamu atau teman-teman kamu atau remaja lainnya
lakukan jika sedang dilanda stres.
b. Ingat, tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan tidak ada jawaban yang baik
atau buruk. Pertanyaan ini membantu kita untuk merenungkan secara jujur apa yang
kita lakukan sehingga kita dapat menyadari apa yang membantu dan apa yang tidak
membantu kita di sepanjang perjalanan kita untuk meraih mimpi.

63

c. Seberapa jauh keberhasilan strategi-strategi tersebut dalam mengatasi stres pada
jangka pendek dan jangka panjang?
i. Mengidentifikasi strategi yang dapat menyebabkan timbulnya stres lebih lanjut
(misalnya, menghambur-hamburkan uang saat berbelanja; merasa sakit setelah
makan terlalu banyak, mabuk dan membuat pilihan yang buruk setelah minum
minuman keras).
ii. Jelaskan: Kadang-kadang hal yang kita lakukan ketika kita dilanda stres dapat
membuat kita merasa lebih baik atau lupa sejenak, namun sebenarnya hal ini
dapat menimbulkan lebih banyak masalah.
iii.Jelaskan: Strategi lain mungkin tampak sulit atau membosankan dan tidak
membantu pemulihan secara langsung, tetapi dalam jangka panjang strategi
lain akan membantu kamu mengatasi stress dan membuat kamu lebih kuat.
3. Jelaskan:
a. Ada tiga langkah yang menurut banyak orang bermanfaat untuk mengatasi segala
perasaan yang sulit bagi mereka – mungkin kamu telah melakukan beberapa atau
semua langkah-langkah ini.
i. Mari kita lihat bersama-sama langkah-langkah tersebut (tulis judul setiap
langkah pada flipchart sambil Anda membahas setiap langkah, namun gunakan
deskripsi dan penjelasan untuk setiap langkap dalam diskusi bukan sebagai
poin-poin untuk ditulis)
b. Langkah 1 – Apa yang saya rasakan
i. Kenali dan tandai perasaan atau perasaan-perasaan yang sulit atau tidak
nyaman.
ii. Kadang-kadang kita mencoba untuk mengabaikan perasaan-perasaan yang
sulit dan bersikap seolah-olah perasaan tersebut tidak ada, karena rasanya
tidak enak sehingga kita mungkin ingin lari dari perasaan tersebut, atau kita
merasa bersalah karena memiliki perasaan tersebut.
iii.Ketika kita menandai perasaan atau perasaan-perasaan tersebut seringkali
kita merasa tidak terlalu cemas atau tidak terlalu bingung dan lebih dapat
mengambil tindakan untuk mengatasinya. Ingatlah adanya perasaan lain yang
berkaitan, seperti rasa bersalah atau frutrasi yang mungkin pada awalnya
berkaitan dengan perasaan yang sulit.
c. Langkah 2 – Mengapa saya memiliki perasaan demikian?
i. Cobalah untuk mengetahui jika ada hal-hal khusus yang membuat kamu
memiliki perasaan tertentu. Mungkin kamu perlu mencari tempat yang tenang
untuk berpikir atau menulis sesuatu atau membuat gambar yang mewakili
perasaan yang kamu miliki dan bagaimana perasaan itu muncul. Atau menurut
kamu mungkin ada gunanya berbicara dengan seseorang yang kamu percayai.
ii. Kamu mungkin menyadari bahwa kamu merasa kesal dengan cara seseorang
memperlakukan kamu atau dengan cara kamu memperlakukan orang lain.
Pikirkan apa yang orang lain rasakan dan mengapa mereka dapat memiliki
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perasaan seperti itu? Memahami perasaan dan situasi orang lain disebut empati
– ini tidak berarti kita setuju dengan perasaan, perspektif atau perilaku mereka,
namun kita merasakan situasi yang tengah mereka hadapi.
iii.Kamu mungkin menyadari bahwa kamu merasa kesal karena beberapa tantangan
atau rintangan menghadang jalan kamu, atau karena kamu menyadari bahwa
pilihan yang kamu buat telah menggiring kamu ke arah yang menjauhi impian
kamu.
iv. Ketika kamu menyadari alasan atau alasan-alasan yang menyebabkan timbulnya
suatu perasaan, hal ini dapat menjadi petunjuk tentang apa yang dapat kamu
lakukan untuk mengatasinya.
v. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa kita memiliki perasaan tertentu dan
kadang-kadang tidak ada alasan yang masuk akal mengapa kita memiliki suatu
perasaan - hal ini tidak mengapa, bahkan jika kamu merasa frustrasi karena
tidak menemukan alasannya.
d. Langkah 3 – Memilih dan mengambil tindakan positif
i. Pikirkan berbagai pilihan untuk mengatasi perasaan dan situasi yang
menyebabkan timbulnya perasaan tersebut – jangan ditahan dan lakukan curah
pendapat tentang ide-ide yang kamu miliki.
ii. Sekarang pertimbangkan pilihan-pilihan tersebut
○○ 1.

Apakah pilihan tersebut akan menyakiti kamu?

○○ 2.

Apakah pilihan tersebut akan menyakiti orang lain?

○○ 3. Apakah pilihan tersebut akan menyebabkan masalah baru atau membantu

mengatasi beberapa masalah dalam jangka pendek dan jangka panjang?

iii.Pilihlah yang tidak akan menyakiti kamu atau orang lain dan pilihlah yang tidak
akan menimbulkan masalah baru atau malah menimbulkan stres.
4. Diskusi kelompok:
a. Apa pendapat kamu tentang langkah-langkah tersebut?
b. Apa yang kita lakukan jika stres atau masalah kita terlalu berat untuk dipikul atau
diatasi seorang diri?
i. Mendukung dan mengizinkan pencarian bantuan dari berbagai pihak atau
lembaga (misalnya, teman dekat/anggota keluarga yang dapat dipercaya, pacar,
penasihat atau pekerja sosial, dukungan LSM, membentuk kelompok dukungan
masyarakat)
ii. Periksa satu per satu lembar yang berisi sumber acuan yang dibagikan kepada
peserta yang menjelaskan jenis layanan apa yang diberikan oleh setiap sumber
yang diminati oleh peserta.
iii.Jelaskan kepada peserta bahwa orang yang mengalami kekerasan di rumah
atau dalam hubungan, atau mengalami pemerkosaan, atau kecanduan narkoba
(antara lain) seringkali memerlukan bantuan ekstra untuk mengatasi apa yang
telah mereka alami. Ada beberapa organisasi yang mengkhususkan diri untuk
memberikan layanan dalam masalah ini.
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c. Apa pendapat peserta tentang pilihan-pilihan tersebut?
d. Apa yang telah dipelajari oleh peserta dari diskusi ini?

KEGIATAN 4.4: RELAKSASI
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Peserta akan dapat mempraktikkan teknik relaksasi untuk membantu mengurangi stres.
Pesan utama: Latihan relaksasi sederhana dapat dilakukan sendiri untuk membantu mengatasi
stres dengan cara yang positif.
Deskripsi: latihan relaksasi
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan mempraktikkan latihan relaksasi
b. Kamu dapat merasakan adanya tambahan energi jika kamu melakukan latihan
ini secara teratur untuk membantu kamu mengendalikan stres sehari-hari atau
membantu kamu agar dapat tidur di malam hari.
2. Bacakan panduan melakukan latihan relaksasi kepada peserta (bacakan perlahanlahan dan berhenti sejenak di sana sini selama membaca agar peserta dapat fokus pada
pengalaman mereka). Ada dua panduan relaksasi yakni versi pendek dan versi panjang,
silahkan pilih yang Anda anggap paling mudah dan sesuai dengan situasi pelatihan..
PETUNJUK MELAKUKAN RELAKSASI (VERSI PENDEK)
Untuk memulai, duduk di kursi dengan punggung tegak lurus. Pijakkan kedua kaki kamu di
lantai. Letakkan tangan kamu dengan nyaman pada pangkunmu.
Setelah kamu merasa tenang, Ambil napas dalam-dalam melalui hidung dengan perlahan.
Biarkan dada dan perut bawah kamu mengembang sampai Anda merasa tangan kamu ikut
naik.
Biarkan perut kamu mengembang hingga mencapai kapasitas paling maksimalnya. Tahan
napas kamu selama beberapa menit, dan kemudian buang napas perlahan lewat mulut (atau
bisa lewat hidung jika kamu merasa ini yang lebih nyaman). Saat kamu menghembuskan
napas, rasakan perubahan pada tubuh kamu. Ulangi beberapa kali sampai kamu merasa
tenang dan nyaman.
PETUNJUK MELAKUKAN RELAKSASI
Untuk memulai latihan ini, duduk di kursi dengan punggung lurus. Letakkan kedua kaki
kamu rata di lantai. Letakkan tangan kamu dengan nyaman di pangkuan kamu.
Ambil napas dalam-dalam. Dan, ketika kamu menghembuskan napas secara perlahan,
biarkan mata kamu terpejam dengan lembut. Biarkan mata kamu tetap terpejam untuk
membantu kamu agar fokus. Perhatikan saja napas kamu. Rasakan ketika udara masuk
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melalui hidung dan mengisi paru-paru kamu. Dan kemudian rasakan ketika udara
meninggalkan tubuh kamu dan siklus berulang lagi. Tidak perlu mengubah cara kamu
bernapas, perhatikan saja bahwa kamu bernapas dan fokuskan segenap perhatian kamu
pada apa rasanya bernapas sekarang.
Jika kamu merasa bahwa pikiran kamu mengembara dan memikirkan hal-hal lain, alihkan
kembali perhatian kamu pada napas kamu.
Luangkan waktu sejenak sekarang untuk merasakan tubuh kamu. Tidak perlu mengubah
posisi kamu, hanya rasakan bagaimana tubuh kamu sekarang, pada saat ini.
Rasakan kaki kamu dalam sepatu kamu dan di lantai.
Rasakan tubuh kamu di kursi dan tangan kamu di pangkuan kamu.
Berikan segenap perhatian kamu merasakan bagaimana tubuh kamu sekarang sambil
tetap memejamkan mata. Jika kamu merasa bahwa pikiran kamu telah mengembara lagi,
pikirkan hal-hal yang tidak ada di sini, sekarang, kemudian rasakan kembali napas kamu
dan kaki kamu di lantai.
Sekarang kita akan tetap memejamkan mata kita dan tetap mengarahkan perhatian kita
pada bagaimana rasanya tubuh kita sekarang dan lakukan latihan relaksasi otot.
Perlahan-lahan alihkan perhatian kamu ke tangan kamu yang diletakkan di pangkuan kamu.
Kepalkan tangan kamu. Sambil mengepal, gerakkan lengan kamu ke atas sejauh yang kamu
bisa. Tarik lengan kamu ke atas dengan cukup kuat sehingga kamu bisa merasakan otot
besar di bagian atas lengan kamu menjadi tegang. Tahan. Santai; biarkan lengan kamu
kembali ke pangkuan kamu, dan perhatikan perbedaan antara ketegangan dan relaksasi.
Perlahan-lahan alihkan perhatian kamu ke kepala kamu dan angkat alis kamu sementara
mata kamu tetap terpejam. Pada saat yang sama, bayangkan kulit kepala kamu bergerak
ke bawah hingga bertemu dengan alis kamu. Lepaskan ketegangan seketika, sekarang.
Biarkan dahi kamu kembali rata.
Sekali lagi, angkat alis kamu dan rasakan otot-otot yang menegang. Sekarang cobalah
untuk membiarkan sekitar setengah dari ketegangan terlepas dari dahi sambil menjaga
agar ketegangan yang tersisa tetap konstan, pada tingkat yang tetap. Sekarang biarkan
setengah dari ketegangan terlepas dan tahan sisa ketegangan agar tetap stabil. Lepaskan
ketegangan setengahnya lagi, hingga kamu hanya menahan sedikit ketegangan. Dan biarkan
semua ketegangan lepas. Sekarang kerutkan mata kamu sembari tetap memejamkan mata
dan kemudian biarkan mata kamu rileks kembali dalam keadaan masih tertutup. Perhatikan
apa yang terasa di bagian rahang kamu dan perhatikan apakan kamu dapat melepaskan
ketegangan dari rahang juga.
Sekarang tegangkan semua otot tubuh kamu, tetapi lakukan sesui dengan urutan berikut
ini. Angkat ujung jari kaki kamu seolah-olah menyentuh tulang kering kamu dan tahan,
sementara biarkan paha kamu menegang, dan kemudian pantat kamu. Ambil napas dalamdalam dan tahan. Kepalkan tangan kamu dan kencangkan bagian atas lengan kamu.
Gertakkan gigi dan tutup mata kamu rapat-rapat. Tunggu hingga seluruh tubuh kamu
tegang. Sekarang lepaskan seketika. Jangan lakukan perlahan-lahan, lepaskan saja dan
rasakan ketegangan meninggalkan tubuh kamu.
Ambil napas perlahan dan dalam. Tahan selama 4 hitungan dan kemudian hembuskan
perlahan-lahan. Ketika kamu menghembuskan napas, perhatikan apa yang tubuh kamu
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rasakan. Sekali lagi, ambil napas dalam-dalam; tahan. Ketika kamu menghembuskan
napas, perhatikan kembali apa yang tubuh kamu rasakan. Sekarang perhatikan bagaimana
rasanya kaki kamu di dalam sepatu kamu dan telapak kaki kamu yang menyentuh lantai;
perhatikan di mana tubuh kamu menyentuh kursi dan tangan kamu menyentuh pangkuan
kamu. Perlahan-lahan, ketika kamu siap, buka mata kamu.
3. Diskusi kelompokdan kesimpulan:
a. Tanyakan pengalaman peserta ketika melakukan latihan ini.
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Ingatkan peserta bahwa ini adalah latihan yang dapat mereka lakukan kapan saja, di
mana saja untuk membantu mereka meringankan beberapa gejala stres dan sangat
bermanfaat apabila dilakukan di tempat tidur jika mereka tidak bisa tidur di malam
hari.
b. Tetapi bahkan pada siang hari pun jika mereka merasa sangat stres atau marah
atau cemas, mereka dapat menggunakan waktu selama satu atau dua menit saja
untuk memperhatikan napas mereka dan fokus pada kaki mereka di lantai. Kegiatan
yang berlangsung selama beberapa menit ini, bahkan yang dilakukan dengan mata
terbuka, bisa sangat membantu sebelum kamu memilih tindakan berdasarkan naluri
kamu yang kuat, alih-alih berdasarkan nilai-nilai yang kamu miliki.
CATATAN FASILITATOR:

• Sangat panting bagi fasilitator untuk terampil memandu proses relaksasi oleh sebab itu

fasilitator perlu banyak latihan memandu relaksasi baik pada saat pelatihan fasilitator
atau sebelum workshop atau lokakarya dengan komunitas dilakukan.

• Untuk dapat melakukan latihan relaksasi ini diperlukan suasana yang mendukung seperti

ruangan atau tempat yang nyaman dan tenang. Oleh sebab itu ada baiknya fasilitator
memilih tempat atau lokasi lokakarya yang mendukung peserta mempraktikkan teknik
relaksasi sebelum menjalankan sesi ini.

KEGIATAN 4.5: MENJAGA AGAR DIRI KITA TETAP SEHAT, KUAT
DAN BAHAGIA
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kesehatan yang baik dan efektif serta
strategi untuk mengatasi stres
Pesan utama:
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•

Kita perlu melakukan hal-hal kecil setiap hari untuk menjaga agar kita tetap sehat sehingga
kita tidak menjadi rapuh karena stress.

•

Ada hal-hal kecil yang dapat kita lakukan setiap hari untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan
kesehatan kita.

Sesi 4

•

Jika kita menjaga diri kita agar tetap kuat dan sehat (tubuh, pikiran dan jiwa), maka kita
akan lebih bisa mengatasi stres.

Deskripsi: Peserta akan melakukan curah pendapat dan berbagi ide-ide mereka tentang
peningkatan kesehatan secara terpadu dan strategi mengatasi stres.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a.Kita telah membahas berbagai hal yang menyebabkan kita stres dan juga cara-cara
untuk mengatasinya.
b. Salah satu cara penting untuk mengatasi dampak stres dalam jangka panjang adalah
dengan membangun ketahanan – yang artinya menjaga tubuh, pikiran, perasaan,
jiwa dan hubungan kita agar tetap sehat dan kuat
c. Kita harus melakukan hal-hal kecil setiap hari – cukup satu atau dua hal.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Kelenturan artinya: kemampuan untuk pulih dari kesulitan
dengan cepat
2. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok kecil.
b. Bagikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol atau kertas berukuran A6 dan
pulpen kepada setiap kelompok.
c. Jelaskan:
i. Kamu akan melakukan curah kelompok tentang hal-hal yang dapat kamu
lakukan untuk menjaga agar kamu tetap sehat dari segi pikiran, perasaan,
tubuh, jiwa dan hubungan. Termasuk hal-hal yang dapat kamu lakukan agar
kamu merasa senang dan menikmati hidup serta hal-hal yang membuat kamu
memiliki hubungan yang sehat teman-teman, orang tua, anggota keluarga, dan
pengasuh lainnya.
ii. Kita akan melakukan kompetisi kecil – kelompok yang paling banyak memiliki
beragam ide akan memenangkan kompetisi ini.
3. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah semua kelompok untuk bergabung dan
melaporkan ide-ide mereka.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Beri pujian untuk strategi yang positif dan meningkatkan kesehatan serta dukung ide-ide
untuk menerapkan strategi tersebut setiap hari.

• Beri pujian untuk peserta yang memiliki ide untuk mencari bantuan dan jelaskan bahwa
mencari bantuan adalah langkah yang baik, dan bukan berarti pengakuan atas kekalahan
kita – Mencari bantuan berarti memperluas pilihan-pilihan kamu, dan bukan hal yang
memalukan.

• Lihat Lampiran 4 untuk mendapatkan informasi tentang strategi yang dapat digunakan

untuk mendukung kesehatan – jika peserta menemui kesulitan untuk mengidentifikasi
strategi untuk kelompoknya, maka Anda dapat mengusulkan beberapa ide dari daftar
yang terdapat pada Lampiran 4.
b. Hitung setiap ide unik yang dilontarkan oleh peserta.
c. Berikan sekantong permen untuk kelompok yang menang dan sekantong permen
untuk dibagikan kepada seluruh peserta lainnya.
4. Rangkuman (dilakukan oleh fasilitator):
a. Jika kita menjaga diri kita agar tetap sehat, kita akan lebih mampu untuk, mengatasi
situasi yang menimbulkan stres, dan menyadari tentang pentingnya memiliki tubuh,
pikiran dan jiwa yang sehat dan menjaganya agar tetap sehat.
5. Rangkuman dan kesimpulan (dilakukan oleh peserta):
a. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?

KEGIATAN 4.6: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita berbicara tentang stres serta cara-cara untuk mengatasinya dan menjagi
agar diri kita tetap sehat.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari itu.
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3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan selanjutnya, gunakan beberapa cara untuk
mengatasi stres dan strategi agar tetap sehat yang telah kita diskusikan.
b. Ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya dan katakan bahwa
Anda berharap akan bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan berikutnya
yang akan berfokus pada alkohol dan narkoba.
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SESI 5: MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
Gambaran Umum: Sesi ini akan menggali alasan-alasan mengapa orang menggunakan alkohol
dan narkoba, serta meningkatkan pengetahuan peserta tentang dampak penggunaan alkohol dan
narkoba terhadap hidup kita, keluarga kita dan masyarakat. Sesi ini juga membantu peserta untuk
mengembangkan keterampilan dalam menanggapi tekanan untuk menggunakan alkohol/narkoba.
Tujuan Utama:

•
•

Mendukung penundaan dan pengurangan konsumsi minuman keras dan narkoba
Mengembangkan keterampilan menolak

Session 5 Activities

MATERIALS

TIME

Kegiatan 5.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

10-15 menit

Kegiatan 5.2: Alasan mengapa orang mengkonsumsi alkohol
dan narkoba
Kertas flipchart (kertas plano),
Tujuan: Menggali pengetahuan, pendapat, keyakinan dan idespidol, selotip.
ide peserta tentang penggunaan alkohol dan narkoba dalam
berbagai konteks.

30-40 menit

Kegiatan 5.3: Dampak dan pengaruh alkohol terhadap hidup
kita
Tujuan: Membantu remaja untuk menyadari berbagai
pengaruh negatif yang timbul akibat terlalu banyak minum
minuman keras terhadap tubuh, kesadaran, pikiran,
perasaan, perilaku dan hubungan dengan orang lain.

Kertas flipchart (kertas plano),
spidol

30-40 menit

Kegiatan 5.4: Menanggapi tekanan teman sebaya untuk
meminum minuman keras dan menggunakan narkoba
Tujuan: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mempraktikkan cara menanggapi tekanan teman sebaya
untuk mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.

Flipchart, spidol

40-45menit

Kegiatan 5.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan hasil pembelajaran, dan mendorong peserta
untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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10-15menit

Sesi 5

ALUR SESI 5
Selamat Datang
Alasan mengapa orang
mengkonsumsi alkohol dan narkoba
Dampak dan pengaruh alkohol
terhadap hidup kita
Menanggapi tekanan teman sebaya untuk meminum
minuman keras dan menggunakan narkoba
Menerapkan pembelajaran

KEGIATAN 5.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari ini.
Deskripsi: Rangkuman yang dibuat oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita belajar tentang stres dan beberapa cara yang sehat untuk
mengatasi stres dan perasaan-perasaan yang sulit. Kita sepakat untuk mencoba
menerapkan ide-ide ini.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian serta sorakan untuk mendukung keberhasilan secara positif
atau cerita tentang perubaha
4. Jelaskan:
a. Sesi hari ini difokuskan pada alasan mengapa orang minum minuman keras dan
narkoba, dampaknya terhadap hidup kita, keluarga kita dan masyarakat, serta
bagaimana menanggapi tekanan dari teman sebaya untuk menggunakannya apabila
kita tidak menginginkannya.

KEGIATAN 5.2: ALASAN MENGAPA ORANG MENGKONSUMSI
ALKOHOL DAN NARKOBA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Menggali pengetahuan, pendapat, keyakinan dan pandangan peserta tentang alkohol dan
penggunaan narkoba dalam berbagai konteks.
Pesan utam:

•

Meskipun ada banyak alasan mengapa orang memilih untuk menggunakan alkohol atau
narkoba, penting untuk diingat bahwa hal itu adalah sebuah pilihan.

•

Lebih mudah untuk menghindari mencicipi alkohol atau narkoba dari awal daripada berhenti
menggunakannya setelah Anda mulai menggunakannya.

Deskripsi: Kerja sama dalam kelompok kecil yang dlanjutkan dengan diskusi dalam kelompok
besar tentang alasan orang minum minuman alkohol dan menggunakan narkoba.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Hari ini kita akan membahas keadaan dan alasan remaja dan orang-orang dalam
masyarakat serta keluarga mereka yang membuat mereka - muda dan tua, laki-laki
dan perempuan - minum miuman beralkohol dan menggunakan narkoba.
2. Diskusi dan curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
b. Bagikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol untuk setiap kelompok.
c. Sebagian anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan tentang alkohol dan
sebagian lagi mendiskusikan pertanyaan tentang narkoba.
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i. Pertanyaan 1: Sebutkan berbagai situasi, peristiwa atau alasan yang menurut
kamu membuat remaja atau orang dewasa – perempuan dan laki-laki, tua dan
muda – minum minuman keras
ii. Pertanyaan 2: Sebutkan berbagai sstuasi, perisitwa atau alasan yang menurut
kamu membuat remaja atau orang dewasa – perempuan dan laki-laki, tua dan
muda – menggunakan narkoba?
d. Katakan kepada semua kelompok untuk mencatat pendapat mereka pada kertas
flipchart (kertas plano) (mereka dapat menggunakan diagram laba-laba/spider
diagram atau peta pikiran, gambar maupun daftar).
3. Umpan balik dari peserta dan rangkuman:
a. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah peserta untuk berbagi pandangan-pandangan
mereka dengan memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan untuk
berbicara.
b. Setelah semua peserta selesai berbagi, keluarkan empat spidol dengan warna yang
berbeda dan tuliskan setiap judul dengan warna yang berbeda: ‘kegiatan sosial’,
‘alasan’, ‘alasan yang terkait dengan kesehatan’, dan ‘lain-lain’.
c. Periksa poster yang dibuat oleh setiap kelompok dan lingkari atau garisbawahi setiap
alasan dengan spidol yang warnanya sesuai dengan judul kategori yang relevan.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Ada kemungkinan bahwa tema baru akan muncul dari ide-ide yang dilontarkan oleh
peserta sehingga penggolongannya fleksibel.

• Pastikan Anda mendapatkan beragam alasan mengapa remaja dan orang dewasa
mengkonsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba.

• Jika ada alasan yang belum disebutkan, fasilitator dapat memberikan ide-ide untuk
dipertimbangkan oleh pesert.

Kegiatan sosial

Alasan

Alasan yang terkait
dengan kesehatan

Pernikahan

Minum untuk melupakan
masalah

Minum agar sehat

Perayaan keagamaan

Minum agar merasa
bahagia

Minum setelah melahirkan

Bertemu teman

Minum agar berani

Lain-lain
Karena rasanya enak

Minum untuk mengatasi
stres

		
4. Jelaskan:
a. Apa saja alasan yang membuat beberapa remaja mulai minum minuman beralkohol
atau memakai narkoba ketika mereka beranjak dewasa?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:
• Bergabung dengan suatu kelompok, dan merasa bahwa kamu adalah bagian dari
kelompok tersebut
• Melakukan eksperimen bersama-sama dan berani mengambil risiko
• Menunjukkan bahwa kamu sekarang telah dewasa
• Supaya merasa keren
• Tidak peduli atau ingin lari dari keadaan dan perasaan yang sulit

5. Jelaskan:
a. Jika kapan saja kamu memutuskan untuk mengkonsumsi minuman keras, akan
bijaksana apabila kamu mengetahui bagaimana minum dengan cara yang aman.
b. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, orang berusia di bawah 18 tahun dilarang
minum minuman keras, karena tubuh dan pikiran mereka belum cukup dewasa untuk
mengatasi pengaruh alkohol dan dampak berbahaya lainnya yang bahkan mungkin
lebih buruk pada orang-orang berusia muda.
c. Menyoroti bahwa penggunaan narkoba dilarang (untuk semua umur), karena sangat
berisiko dan berbahaya, tidak hanya bagi penggunanya sendiri, tetapi juga bagi
keluarga dan teman-teman mereka serta masyarakat.
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan kepada peserta apa yang telah mereka pelajari atau apa yang menurut
mereka mengejutkan tentang kegiatan ini.
Catatan untuk fasilitator: Lihat Lampiran 5 untuk mendapatkan informasi tambahan

KEGIATAN 5.3: DAMPAK &PENGARUH ALKOHOL TERHADAP
HIDUP KITA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membantu remaja untuk menyadari berbagai pengaruh negatif yang timbul akibat terlalu
banyak minum minuman keras terhadap tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, perilaku dan
hubungan.
Pesan utama: Minum minuman keras dapat memberikan efek yang menyenangkan, namun alkohol
juga memberikan banyak efek yang tidak menyenangkan dan bahkan membahayakan.
Deskripsi: Kegiatan curah pendapat dan diskusi kelompok.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Sekarang kita akan menghabiskan waktu untuk berpikir dan belajar tentang dampak
dan efek dari minum alkohol - apa yang terjadi pada seseorang jika mereka minum
alkohol.
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b. Minum minuman keras memberikan efek positif dan negatif. Efek positif (seperti
rasa percaya diri dan perasaan senang karena bergabung dalam kegiatan suatu
kelompok, serta diterima sebagai anggota kelompok itu) seringkali menjadi alasan
mengapa orang memilih untuk minum minuman keras, tapi sayangnya efek negatif
sering mengintai di belakang.
c. Minum minuman keras –khususnya apabila sering dan/atau dalam jumlah banyak memengaruhi tubuh, pikiran (cara kita berpikir dan merasa), perilaku (apa yang kita
lakukan), hubungan kita dengan orang lain, serta masyarakat dan kelompok kita (apa
yang orang lain pikirkan atau lakukan terhadap orang-orang yang minum minuman
keras; apa yang terjadi kepada orang lain ketika beberapa orang minum minuman
keras.
2. Curah pendapat dalam kelompo:
a. Siapkan kertas flipchart (kertas plano) yang berisi uraian tentang peta pikiran/
diagram laba-laba (spider diagram)
i. Di tengah kertas gambarlah sebuah lingkaran dan beri judul: pengaruh minuman
keras
ii. Bagilah bagian kosong yang tersisa menjadi lima bagian dan beri judul
○○ 1.

Fisik (tubuh)

○○ 2.

Pikiran (pikiran dan perasaan)

○○ 3.

Perilaku (tinadakan atau perbuatan)

○○ 4.

Hubungan

○○ 5.

Masyarakat dan kelompok

b. Meminta peserta untuk memikirkan dan berbagi apa yang mereka lihat, dengar atau
pikirkan bagaimana minum alkohol memengaruhi orang dan masyarakat. Ketika
seseorang minum minuman keras apa yang terjadi pada mereka dan orang-orang
di sekitar mereka?
i. Catat tanggapan peserta di bagian yang sesuai pada flipchart
ii. Ingatkan peserta untuk tidak menyebutkan nama asli orang-orang di dunia nyata
ketika mereka menceritakan pengalaman mereka dengan minuman kerasdalam
keluarga dan di desa mereka (menjaga kerahasiaan).
iii.Pikirkan tentang efek positif dan efek negatif minuman keras; pikirkan efeknya
dalam jangka pendek dan jangka panjang
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Tubuh: terkena penyakit hati; mabuk; muntah
• Pikiran: perasaan senang atau bersemangat dan percaya diri; bingung atau tidak bisa
berpikir jernih

• Perilaku: tersandung dan jatuh; memukul orang; tidak pergi bekerja; melakukan seks
yang tidak aman; mengalami kecelakaan; bersenang-senang; berani menari atau
bernyanyi; mempermalukan diri sendiri

• Hubungan: bergabung dalam kegiatan sosial; istri dan anak-anak merasa kecewa

karena suami/ayah mereka menghabiskan uang untuk minuman kerasdan menjadi
agresif; menjadi kasar; kehilangan hubungan; mengobrol dengan orang-orang baru.

• Masyarakat: anggota masyarakat memandang rendah orang yang terlalu banyak minum
minuman keras; mengalami kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk;
orang menjadi malas bekerja atau kehilangan pekerjaan

Ketika peserta telah berbagi semua saran mereka, Anda dapat melanjutkan dengan
menambahkan ide-ide dan informasi baru yang belum mereka tuangkan pada kertas flip
chart baru. Anda dapat menggunakan lembar informasi (lihat Lampiran 5) untuk membantu
Anda. Pastikan bahwa semua poin utama terwakili.
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Jika kamu mengkonsumsi minuman keras sesekali dan dalam takaran yang sedang,
hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk bersenang-senang. Dampak ini terutama
berlangsung dalam jangka pendek. Hal Ini membuat kamu merasa percaya diri
selama beberapa jam, namun tidak selamanya.
b. Tetapi minuman keras juga memiliki banyak dampak negatif dan dampak negatif
tersebut banyak di antaranya yang berlangsung dalam jangka panjang (dapat
mengubah seluruh hidup kamu): kecelakaan, hubungan yang rusak, kerusakan pada
otak dan hati, kehilangan pekerjaan, terlibat dalam hubungan seks berisiko yang
dapat menyebabkan IMS/infeksi HIV atau kehamilan yang tidak diinginkan (atau
merusak janin jika seseorang minum minman beralkohol pada saat ia hamil), atau
menjadi kasar terhadap pasangan yang dapat menyebabkan yang bersangkutan
masuk penjara, dll.
c. Bagikan lembar informasi kepada semua peserta yang merangkum risiko yang timbul
akibat minum minuman kerasdan di mana peserta dapat menemukan bantuan
5. Renungan pribadi:
a. Pikirkan bagaimana pilihan kamu untuk mengkonsumsi minuman keras atau narkoba
akan berdampak pada jalan untuk mewujudkan harapan dan impian kamu yang telah
kita bahas pada sesi sebelumnya. Menurut kamu apakah dampak tersebut akan
membuat kamu semakin dekat atau semakin jauh dari impian kamu?
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Hal-hal apa yang menurut kamu menarik dalam diskusi ini?
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KEGIATAN 5.4. BAGAIMANA CARA MENGATAKAN TIDAK
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Mengembangkan dan melatih kemahiran berkomunikasi untuk mengatakan tidak terhadap
alkohol dan narkoba.
Pesan utama:

•

Kamu dapat memilih apakah kamu akan minum minuman kerasatau bahkan jika temanteman kamu atau teman-teman sebaya kamu memiliki pilihan yang berbedan dengan kamu.

•

Menolak untuk mengkonsumsi minuman keras atau narkoba (berkata tidak) mungkin tidak
mudah, tetapi dapat dilakukan dan itu terserah kamu.

Deskripsi: Curah pendapat dan permainan peran
Petunjuk:
1. Jelaska:
a. Kita akan mempraktikkan beragam cara untuk mengatasi tekanan untuk minum
minuman keras atau menggunakan narkoba.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Situasi apa saja yang biasanya dihadapi oleh remaja seperti kamu yang bisa membuat
kamu mendapat tekanan dari teman-teman kamu atau teman-teman sebaya kamu
untuk mencoba minum minuman keras atau menggunakan narkoba?
b. Tulis jawabannya pada flipchart sehingga semua peserta dapat melihatnya.
3. Permainan peran (praktik – demonstrasi – diskusi):
a. Mintalah peserta untuk bekerja sama secara berpasangan atau dalam kelompok
kecil (beranggotakan 3-4 orang)
b. Setiap pasangan atau kelompok harus melakukan permainan peran yang singkat
untuk mendemonstrasikan suatu skenario yang menunjukkan keberhasilan seorang
remaja untuk berkata tidak ketika mendapat tekanan.
c. Mintalah beberapa pasangan atau kelompok untuk menampilkan permainan peran
mereka.
d.Setelah setiap permainan peran ditampilkan, tanyakan:
i. Apa pendapat kamu tentang tanggapan yang diberikan dalam permainan peran
tersebut?
ii. Bagaimana seseorang yang mendapat tekanan untuk minum minuman keras/
menggunakan narkoba mengatasi situasi tersebut?
iii.Apa sisi baik dalam tanggapan yang diberikan tersebut?
iv. Apakah orang tersebut dapat mengatakan hal yang berbeda? Jika demikian, apa
yang seharusnya terjadi kemudian?
v. Ucapkan terima kasih kepada peserta yang bersedia menampilkan permainan
perannya.
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4. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Apa saja yang telah kamu pelajari tentang bagaimana menanggapi tekanan dari
teman-teman/teman sebaya agar kamu mencicipi minuman keras/narkoba

KEGIATAN 5.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
d. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
e. Hari ini kita telah membahas alasan mengapa orang memakai alkohol dan
narkoba, serta mempelajari dampak alkohol dan narkoba pada individu, keluarga
dan masyarakat. Kita juga telah mempraktikkan bagaimana menanggapi tekanan
dari teman sebaya untuk memakai alkohol dan narkoba padahal kita tidak
menginginkannya.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan selanjutnya, kamu dapat berbagi beberapa informasi
yang kamu pelajari bersama atau mempraktikkan jawaban terhadap tekanan yang
dilakukan oleh teman sebaya jika situasi tersebut mucul dan kamu tidak ingin
mengikuti ajakan mereka.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya.
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SESI 6: SEBAGAI ANAK PEREMPUAN,
MENJADI SEORANG PEREMPUAN
DEWASA, SEBAGAI ANAK LAKI-LAKI,
MENJADI SEORANG LAKI-LAKI DEWASA
Gambaran Umum: Dalam sesi ini, peserta berbagi pengalaman mereka yang berkaitan dengan
sosialisasi gender dan memikirkan keadilan dalam nilai-nilai dan norma-norma gender yang
dominan. Peserta akan memperoleh pemahaman tentang perbedaan antara jenis kelamin dan
gender, dan berpikir untuk menentang ketidaksetaraan gender.
Tujuan Utama:

•

Nilai-nilai yang ketat dan membatasi tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki dan
bagaimana menjadi seorang perempuan memberikan tekanan yang tidak adil bagi anak
laki-laki dan anak perempuan, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa serta menciptakan
perbedaan kesempatan yang tidak adil untuk masing-masing kelompok.

•

Kesetaraan dan nilai-nilai berdasarkan hak asasi manusia dan individu yang diwujudkan
dalam kemampuan dan potensi mereka dapat menciptakan masyarakat dan kelompok
yang lebih aman dan lebih bersemangat.
Kegiatan Sesi 6

PERLENGKAPAN

Sesi 6.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10-15 menit

Kegiatan 6.2: Menjadi anak perempuan/anak laki-laki,
Menjadi laki-laki dewasa/perempuan dewasa
Tujuan: Membuat peserta memikirkan dan mendiskusikan
pengalaman mereka yang berkaitan dengan norma-norma
dan ketidaksetaraan gender.

Flipchart, spidol

50-60 menit

Kegiatan 6.3: Apa itu gender?
Tujuan: Memikirkan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh
perempuan dan laki-laki dan harapan masyarakat terhadap
seorang laki-laki/perempuan.

Beberapa lembar kertas
berukuran A5;
Kertas flipchart (kertas plano),
krayon warna warni, pulpen,
selotip.

15-20 menit

Kegiatan 6.4: Gender dan jenis kelamin
Tujuan: Membahas makna jenis kelamin dan gender dan
memahami bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial.

Flipchart, spidol warna warni

20-30 menit

Kegiatan 6.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10-15 menit

81

ALUR SESI 6
Selamat Datang
Menjadi anak perempuan/anak
laki-laki, Menjadi laki-laki
dewasa/perempuan dewasa
Apa itu gender?

Gender dan jenis kelamin

Menerapkan pembelajaran

KEGIATAN 6.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk: Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
1. Jelaskan:
a. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang alkohol dan narkoba, serta
bagaimana membuat pilihan yang sehat terkait dengan zat-zat tersebut.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4.Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada berbagi pengalaman kita menjadi anak perempuan/anak
laki-laki dan menggali ide-ide tentang bagaimana masyarakat mengharapkan kita
untuk menjadi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan cara-cara tertentu.
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KEGIATAN 6.2: MEMBEDAKAN MENJADI ANAK PEREMPUAN
DAN ANAK LAKI-LAKI, BAGAIMANA MENJADI PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI DEWASA
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families and PREPARE and A Young People’s
Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 50-60 menit
Tujuan: Membuat peserta memikirkan dan mendiskusikan pengalaman mereka yang berkaitan
dengan norma-norma dan ketidaksetaraan gender
Pesan utama: Nilai-nilai masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki
dan bagaimana menjadi perempuan memberi tekanan besar bagi anak laki-laki/laki-laki dewasa
dan anak perempuan/perempuan dewasa.
Deskripsi: Peserta akan berbagi pengalamannya yang berkaitan dengan konstruksi sosial gender
dengan peserta lainnya.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan berbicara tentang apa rasanya menjadi seorang anak perempuan atau
anak laki-laki dalam situasi yang berbeda-beda, seperti di rumah dalam keluarga
kamu, di sekolah, di antara teman-teman kamu, dan di kelompok kamu.
b. Seringkali kita diminta untuk berperilaku tertentu (atau TIDAK berperilaku tertentu),
atau sebagai anak perempuan dan anak laki-laki kita diperlakukan dengan cara yang
berbeda, atau diberi hak-hak istimewa dan kesempatan yang berbeda dalam hidup
karena kita anak perempuan atau anak laki-laki.
i. Misalnya: fasilitator harus memberikan contoh dari hidupnya sendiri untuk
menggambarkan masalah ini.
2. Refleksi pribadi:
a. Meminta peserta untuk duduk kembali di kursi mereka dan berdiam diri atau jika
memungkinkan meminta peserta untuk menutup mata mereka.
b. Pikirkan suatu saat ketika kamu diperlakukan dengan cara tertentu karena kamu
seorang anak perempuan atau karena kamu seorang anak laki-laki. Seandainya
pada saat itu anak perempuan adalah anak laki-laki atau anak laki-laki adalah
anak perempuan yang berada dalam situasi yang sama, maka kamu mungkin akan
memiliki pengalaman yang berbeda.
i. Mungkin kamu diberitahu bahwa “perempuan tidak melakukan itu” atau “jadilah
seorang laki-laki” berkaitan dengan perilaku tertentu.
ii. Mungkin kamu khawatir akan dikatakan seperti anak laki-laki (jika kamu seorang
anak perempuan) atau seperti anak perempuan (jika kamu anak laki-laki).
iii.Mungkin kamu diizinkan atau tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu karena
kamu adalah seorang anak laki-laki atau anak perempuan?
iv. Bagaimana perasaan kamu pada saat mengalami perlakuan tersebut?
v. Bagaimana perasaan kamu tentang pengalaman tersebut sekarang?
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3. Diskusi kelompok:
a. Setelah sekitar 10-12 menit, mintalah peserta untuk bergabung kembali dengan
peserta lainnya dan mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi cerita tentang
pengalaman mereka, dorong semua peserta untuk bercerita untuk mendapatkan
pengalaman yang beragam.
b. Catat tekanan, norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan gender, yang
mereka ceritakan - gunakan kolom terpisah untuk “anak perempuan” dan “anak lakilaki”.
i. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menambah daftar perbedaan perilaku
yang diharapkan dari anak perempuan/anak laki-laki.
b. Tunjukkan beberapa pertentangan dan standar ganda serta ciri-ciri yang tidak
realistis yang terdapat dalam nilai-nilai, norma, dan harapan tersebut.
c. Pertanyaan untuk didiskusikan:
i. Kapan kamu diberitahu tentang bagaimana seorang “perempuan yang ideal”
atau seorang “laki-laki sejati” seharusnya berperilaku atau apa yang seharusnya
mereka lakukan atau tidak lakukan?
ii. Bagaimana rasanya mengemban semua harapan dan norma-norma tentang
bagaimana menjadi seorang perempuan atau laki-laki yang ideal?
iii.Apa yang menjadi dasar bagi ide-ide tersebut?
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Perhatikan perbedaan/harapan yang didasarkan pada ciriciri biologis/fisiologis (misalnya, kapasitas reproduksi) dan ciri-ciri lain yang lebih didasarkan
pada norma-norma sosial (misalnya, anak laki-laki tidak boleh menangis; perempuan harus
tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak)
iv. Nilai-nilai apa saja yang ditunjukkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:
• Laki-laki lebih dihargai daripada perempuan
• Peran dan sifat-sifat laki-laki biasanya dipandang sebagai sesuatu yang lebih diinginkan,
lebih kuat, dan lebih penting dibandingkan dengan peran dan sifat-sifat perempuan.
• Peran perempuan sering dipandang sebagai pendukung dan latar belakang untuk peran
laki-laki, dll
• Siapa yang harus membuat keputusan
• Siapa yang lebih mampu dan harus menjadi pemimpin
• Siapa yang lebih peduli
v. Are these differences fair?
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○○ 1.

Do they fit with the concept of equality?

○○ 2.

Do they affect communities that value equality and human rights?

Sesi 6

○○ 3.

What is the problem when we value one set of ideals over another and at
the same time suggest that each set is only for one particular sex?

○○ 4.

What happens when you start to think about groups of people as very
different?

vi.Apa kesamaan yang terdapat antara pengalaman anak laki-laki dan anak
perempuan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Baik anak perempuan maupun anak laki-laki merasa tertekan karena mereka harus
memenuhi harapan yang tidak realistis

• Pengalaman anak perempuan dan anak laki-laki tidak jauh berbeda dan keduanya
memiliki banyak kemampuan yang sama jika diberi kesempatan yang sama.

vii. Bagaimana perasaan kamu terhadap beberapa ide/pandangan tentang
bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang
perempuan dapat memengaruhi masa depan kita?
viii.Bagaimana perasaan kamu terhadap ide-ide dan pesan yang kita peroleh
tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang
perempuan?
ix. Apa yang akan terjadi seandainya kita semua benar-benar percaya dan
memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan setara serta melupakan
semua nilai-nilai, tekanan, dan norma-norma yang sangat ketat tentang menjadi
seorang laki-laki atau seorang perempuan?
4. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah beberapa orang peserta yang bersedia untuk berbagi apa saja yang telah
mereka pelajari atau apa saja hal-hal baru atau mengejutkan yang mereka peroleh
selama diskusi ini berlangsung.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Lihat latihan sebelumnya yang mungkin telah mengemukakan isu-isu gender.
• Bantulah peserta untuk mengakui kerentanan mereka (misalnya, kita mungkin memiliki

perasaan yang sama, sehingga anak laki-laki mungkin saja merasa tersakiti atau sedih
atau gugup seperti halnya anak perempuan; baik anak perempuan maupun anak lakilaki mungkin merasa mendapat banyak tekanan ketika mereka mencoba mematuhi nilainilai gender yang kaku padahal mereka tidak sungguh-sungguh mengetahui nilai-nilai
tersebut atau tidak dapat mematuhinya karena alasan-alasan tertentu.

Informasi untuk fasilitator: lihat lampiran 6
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KEGIATAN 6.3: KATA-KATA YANG DIKAITKAN DENGAN GENDER
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Memikirkan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dan harapan
masyarakat terhadap seorang laki-laki/perempuan.
Pesan utama: Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tentang gender ditunjukkan dari cara kita
diajari untuk berpikir dan berbicara tentang laki-laki dan perempuan.
Deskripsi: Peserta akan melakukan curah pendapat (dalam dua kelompok) dengan menggunakan
kata sebanyak-banyaknya untuk menggambarkan laki-laki dewasa/anak laki-laki atau perempuan
dewasa/anak perempuan. Hasil latihan ini akan digunakan dalam kegiatan 6.4. berikut ini.
Petunjuk:
1. Tempelkan dua lembar kertas flipchart (kertas plano) yang memuat gambar yang mewakili
laki-laki dan perempuan..
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Mintalah peserta untuk menyebutkan beberapa kata.yang menggambarkan ciri-ciri
anak perempuan/perempuan dewasa dan anak laki-laki/laki-laki dewasa, seperti
pekerjaan yang biasanya mereka lakukan, peran, keterampilan, perilaku, perasaan,
sikap dan apa saja yang menurut mereka membedakan jenis kelamin yang satu
dengan yang lain.
b. Tuliskan kata-kata tersebut di samping gambar yang sesuai.
3. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Mintalah anak perempuan untuk bergabung dalam satu kelompok dan anak laki-laki
bergabung dalam kelompok yang berbeda.
b. Berikan kepada setiap kelompok beberapa lembar kertas berukuran A6 atau post-it
atau kartu catatan dan spidol/pulpen.
c. Setiap kelompok harus menuliskan setiap kata yang mereka pikirkan pada salah
satu kertas berwarna yang telah siap untuk ditempelkan di dekat setiap gambar yang
masing-masing mewakili perempuan dan laki-laki.
i. Mintalah kelompok anak perempuan untuk memikirkan kata-kata sebanyakbanyaknyayang menggambarkan berbagai ciri laki-laki dewasa/anak laki-laki
(misalnya, bertindak sebagai kepala keluarga, membuat keputusan penting,
memiliki penis ...).
ii. Mintalah kelompok anak laki-laki untuk memikirkan kata-kata sebanyakbanyaknya yang menggambarkan berbagai ciri perempuan dewasa/anak
perempuan (misalnya, berbicara dengan lembut, bisa hamil ...).
iii.Ingatlah untuk memikirkan hal-hal di luar perbedaan fisik –ciri-ciri lainnya,
perasaan, perilaku, dan peran di keluarga dan masyarakat?
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4. Umpan balik dari peserta dan diskusi singkat:
a. Mintalah semua kelompok untuk menempelkan kartu mereka di dekat gambar yang
sesuai.
b. Tanyakan bagaimana rasanya mendengarkan apa yang dipikirkan oleh lawan jenis
kita tentang ciri-ciri anak laki-laki/anak perempuan.
5. Rangkuman dan kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Ide-ide tentang gender (bagaimana menjadi seorang laki-laki atau bagaimana
menjadi seorang perempuan) diajarkan kepada kita oleh banyak orang di sepanjang
hidup kita - tetapi kuncinya adalah bahwa ide-ide tersebut diajarkan sehingga ideide (dan nilai-nilai) tersebut bersifat tidak tetap ... dan dapat diubah.

©Partners4Prevention

KEGIATAN 6.4: GENDER DAN JENIS KELAMIN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membahas makna jenis kelamin dan gender dan memahami bahwa gender adalah
bentukan sosial (konstruksi sosial).
Pesan utama: Jenis kelamin ditentukan secara biologis dan gender diciptakan oleh masyarakat
melalui cara kita hidup dan bekerja.
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Deskripsi: Peserta akan membahas informasi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
gender sejak kegiatan pertama pada sesi ini.
Petunjuk:
1. Diskusi kelompok:
a. Tanyakan apakah peserta mengetahui perbedaan antara “jenis kelamin” dan “gender”.
b. Lihat kembali flipchart yang berisi deskripsi tentang nilai-nilai dan norma-norma
yang berkaitan dengan konsep menjadi anak perempuan dan menjadi anak laki-laki
yang dibahas pada kegiatan sebelumnya.
i. Tunjukkan apa saja yang merupakan ciri biologis dan mana yang dibentuk
secara sosial (melalui proses belajar di masyarakat)– cobalah mengunakan
spidol warna yang berbeda untuk menunjukkannya.
2.Jelaskan: Jenis kelamin didasarkan pada kondisi biologis kita dan kita dilahirkan dengan
suatu jenis kelamin yang tidak dapat kita pilih. Gender didasarkan pada pandangan yang
berlaku dominan dalam masyarakat/budaya kita tentang bagaimana seharusnya menjadi
seorang perempuan dan bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki, sehingga kita
memiliki pilihan. Kita belajar dan mengajarkan ide-ide yang terkait dengan gender.
3. Diskusi kelompok:
a. Mengapa menurut kamu penting untuk mengetahui apakah sesuatu itu bersifat
biologis atau didorong dan diciptakan oleh kondisi sosial budaya.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Kita dapat mengerti apa yang dapat kita ubah dan apa yang tidak mungkin diubah.
• Kita dapat berpikir tentang apa yang adil dan apa yang tidak dan apakah kita bisa
melakukan sesuatu untuk mengubah apa yang tidak adil atau tidak setara.

b. Mengapa kita ingin mengubah beberapa hal tentang cara budaya kita “membentuk”
nilai-nilai tentang gender? Apa yang ingin kita ubah?
4. Kesimpulan (oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.

KEGIATAN 6.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
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Petunjuk:
1.Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas apa rasanya menjadi anak perempuan/perempuan
dewasa dan anak laki-laki/laki-laki dewasa dalam masyarakat kita.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan)
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita berikutnya, perhatikan pesan-pesan yang
kamu terima tentang bagaimana menjadi seorang perempuan yang ideal dan baik,
atau bagaimana menjadi seorang laki-laki yang ideal atau baik. Dan perhatikan
bagaimana perasaan kamu terhadap pesan-pesan dan pengalaman yang kamu
peroleh yang mencoba untuk membuat kamu menerima ketidaksetaraan gender.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas masalah gender dan kekuasaan
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SESI 7: GENDER DAN KEKUASAAN
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada ketidaksetaraan kekuasaan dan bagaimana konstruksi
gender yang dominan mencakup ketidakseimbangan kekuasaan. Melalui permainan dan kemudian
diskusi tentang skenario, peserta mengembangkan kesadaran tentang ketidaksetaraan gender
dan kekuasaan serta dampaknya terhadap suatu hubungan.
Tujuan Utama:

•

Membangun pemahaman tentang bagaimana konsep gender dan ketidaksetaraan dalam
kekuasaan berkaitan

•

Membangun kesadaran tentang bagaimana ketidaksetaraan gender dan kekuasaan
bersama-sama membuat perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan
oleh laki-laki.
Kegiatan Sesi 7

PERLENGKAPAN

Kegiatan 7.1: Sambutan
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10-15 menit

Kegiatan 7.2: Planet yang berubah
Tujuan: Menciptakan pengalaman tentang bagaimana kita
menggunakan kekuasaan terhadap satu sama lain dan
apa yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap masyarakat
dan suatu hubungan, dan untuk merefleksikan dinamika
kekuasaan yang melekat pada konstruksi gender yang
dominan.

Flipchart, spidol, kartu
permainan (untuk semua
peserta)

40–45 menit

Kegiatan 7.3: Gender dan kekuasaan dalam hubungan
Tujuan: Menciptakan kesadaran tentang dampak
ketidaksetaraan gender dan kekuasaan dalam suatu
hubungan.

Flipchart, spidol

40–45 menit

Kegiatan 7.4: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

90

10-15 menit

Sesi 7

ALUR SESI 7
Selamat
Datang
Menemukan orang yang memiliki
kesamaan dengan kamu
Arah mana yang kamu pilih?

Menerapkan pembelajaran

KEGIATAN 7.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang gender dan jenis kelamin, dan
bagaimana rasanya menjadi seorang anak perempuan atau anak laki-laki dalam
masyarakat kita dengan berbagai tekanan untuk menunjukkan maskulinitas
(cara menjadi anak laki-laki/laki-laki dewasa) atau feminitas kita (cara menjadi
anak perempuan/perempuan dewasa) yang seharusnya. Sebagai kelompok kita
mempertanyakan apakah nilai-nilai ini adil dan apa yang mungkin terjadi apabila
kita memperlakukan semua orang dengan adil.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?

91

CATATAN UNTUK FASILITATOR:
• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.
• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi difokuskan pada bagaimana gender dan kekuasaan berhubungan.

KEGIATAN 7.2: PLANET YANG BERUBAH
(Diadaptasi dari SASA!)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit (permainan ini akan memakan waktu 15-20 menitdan diskusi
berlangsung sekitar 20-25 menit).
Tujuan: Menciptakan pengalaman tentang bagaimana kita menggunakan kekuasaan antar satu
sama lain dan apa yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap masyarakat dan hubungan seseorang
dengan orang lain, serta untuk merefleksikan dinamika kekuasaan yang melekat pada konstruksi
gender yang dominan.
Pesan utama:

•

Beberapa orang dalam masyarakat memiliki kekuasaan lebih daripada yang lain (bukan
berdasarkan prestasi tetapi murni berdasarkan pada bagaimana mereka dilahirkan dan
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat)

•

Kita memiliki pilihan tentang bagaimana kita menggunakan kekuasaan kita –apakah kita
menggunakannya untuk melecehkan orang lain atau membantu orang lain?

Deskripsi: Peserta akan melakukan permainan singkat dan kemudian melakukan diskusi kelompok
untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh melalui permainan tersebut dan bagaimana
kaitannya dengan pengalaman hidup.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Dalam latihan ini kita semua akan menjadi warga negara suatu negara baru. Di negara
imajiner (angan-angan) ini kita melakukan satu hal sepanjang waktu - menyapa satu
sama lain!
b. Fasilitator juga harus menjelaskan bahwa ia adalah penguasa di negara baru ini, dan
akan menjelaskan hukum serta mengawasi negara baru ini.
c. Semua orang di negara baru ini akan berjalan mengitari ruangan dan memperkenalkan
diri dengan menyebutkan namanya kepada semua orang, satu per satu. Setiap kali
kamu bertemu seseorang untuk kedua atau ketiga kalinya, kamu harus memberikan
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informasi baru tentang diri kamu (misalnya, di mana kamu tinggal, kamu senang
melakukan apa, apa jenis buku yang kamu sukai, lagu yang ingin kamu dengarkan
pada saat ini, dll.); dan setiap mengucapkan salam kamu harus menggunakan
identitas kamu yang sesungguhnya dan memberitahu orang-orang hal-hal yang
benar tentang diri kamu.
2. Berikan waktu kepada peserta untuk mengitari ruangan dan bertemu satu sama lain.
Sementara mereka melakukan kegiatan tersebut, keluarkan empat tumpukan Kartu
tentang Hak.
3. Setelah 2-3 menit mintalah perhatian semua peserta dan tetap berdiri untuk mengumumkan
sesuatu dan menjelaskan: “Di negara baru ini ada hukum khusus dan warga negara baru
mematuhi ketentuan hukum tersebut, sekarang saya akan membacakan hukum pertama
dari tiga hukum negara baru ini”
HUKUM PERTAMA
Welcome to all People of New Country, this is a happy, friendly country where we all obey
whatever the law says.
a. Sebagai warga negara baru, Anda masing-masing memiliki empat hak :
i. Pertama, kamu memiliki hak atas keselamatan fisik, yang melindungi kamu dari
penyiksaan secara fisik. Hak ini berarti orang lain tidak boleh menyakiti kamu
dan kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Kamu akan memperoleh kartu ini
yang mewakili hak kamu untuk mendapatkan keselamatan fisik (tunjukkan kartu
“keselamatan fisik” kepada semua peserta).
ii. Kedua, kamu memiliki hak untuk dihormati oleh orang lain, yang melindungi kamu
dari perlakuan kasar atau diskriminatif dari orang lain. Hak ini berarti orang lain
tidak boleh memperlakukan kamu dengan buruk hanya karena ada sesuatu dalam
diri kamu yang tidak mereka sukai, dan kamu juga tidak boleh memperlakukan
orang lain dengan buruk hanya karena kamu tidak menyukai sesuatu tentang
mereka. Masing-masing akan mendapatkan kartu ini yang mewakili hak kamu
untuk dihormati oleh orang lain. (Tunjukkan kartu untuk “dihormati oleh orang
lain” kepada semua peserta).
iii.Ketiga, kamu memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri menyangkut tubuh
kamu. Hak ini berarti orang lain tidak bisa memberitahu kamu tentang apa yang
harus kamu lakukan dengan atau pada tubuh kamu (kecuali untuk melindungi
kamu dari bahaya), dan kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk membuat
pilihan tertentu mengenai tubuh mereka. Masing-masing akan mendapatkan
kartu ini yang mewakili hak kamu untuk membuat keputusan sendiri. (Tunjukkan
kartu untuk “membuat keputusan sendiri” kepada peserta).
iv. Keempat, kamu memiliki hak untuk mengendalikan seksualitas kamu, yang
melindungi kamu dari paksaan untuk menikah, melakukan hubungan seks,
menjadi pekerja seks komersial, atau jenis aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
Hak ini berarti tidak ada yang boleh memaksa kamu, atau membujuk kamu, atau
meminta kamu, atau menipu kamu untuk melakukan hal-hal berbau seks yang
tidak ingin kamu lakukan; dan kamu tidak boleh bisa memaksa, membujuk,
memaksa, meminta, atau menipu seseorang untuk melakukan hal-hal berbau
seks yang tidak ingin mereka lakukan. Masing-masing akan mendapatkan kartu
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ini yang mewakili hak kamu untuk mengendalikan seksualitas kamu. (Tunjukkan
kartu untuk “mengendalikan seksualitas kamu” kepada peserta).
b. Ambil dan Kumpulkan kartu kamu dan teruskan menyapa satu sama lain.
4. Sementara peserta terus saling menyapa, susun dua tumpukan “Kartu Jenis” yang berbeda
bentuk; lingkaran dan segi empat dengan jumlah yang sama (disesuaikan dengan jumlah
peserta) . Kartu Jenis bertujuan untuk membedakan dua kelompok masyarakat di negara
baru.
5. Setelah 2-3 menit, katakan “berhenti” dan mintalah peserta untuk tetap berdiri dan
memperhatikan Anda. Jelaskan bahwa inilah saatnya untuk menjelaskan hukum kedua:
HUKUM KEDUA
a. Warga negara baru yang mulia – semua penduduk sekarang akan terbagi dalam dua
jenis kelompok.
b. Sebagian dari kalian sekarang akan menjadi “segi empat” dan sebagian lainnya akan
menjadi “lingkaran”.
c. Masing-masing kalian akan mengambil satu kartu untuk menunjukkan bahwa kalian
adalah anggota dari salah satu kelompok, dan kartu ini disebut “kartu jenis”
d. Kalian harus memiliki salah satu kartu ini untuk bertahan hidup di negara baru, jadi
silakan mengambil satu buah kartu (dan peganglah kartu hak kamu). Kemudian
lanjutkan kegiatan kamu menyapa satu sama lain
6. Setelah 2-3 menit, mintalah perhatian peserta lagi dan jelaskan: saatnya Anda membaca
hukum ketiga:
HUKUM KETIGA
a. Kepada semua warga negara baru yang mulia– waktu telah berubah.
b. Sekarang saya menyatakan bahwa Lingkaran lebih berkuasa daripada Segi Empat.
c. Dan sejak saat ini, jika Lingkaran bertemu dengan Segi Empat, Lingkaran dapat
mengambil salah satu dari kartu hak yang dimiliki oleh Segi Empat.
d. Jika kartu yang dimiliki oleh Segi empat sudah habis, maka Lingkaran dapat
mengambil “Kartu Jenis” milik Segi Empat.
e. Jika “Kartu Jenis” milik Segi Empat telah diambil, yang bersangkutan harus duduk.
f. Bahkan dengan peraturan baru ini, semua warga negara di negara baru harus terus
berkeliling dan saling menyapa. Silakan lanjutkan kegiatan kalian.
7. Biarkan peserta untuk melanjutkan permainan dan melihat bagaimana hal ini terungkap
tanpa mencoba mengendalikannya.
a. Ketika sekitar setengah sampai dua pertiga dari Segi Empat telah duduk, mintalah
perhatian semua peserta dan hentikan permainan, tetapi mintalah semua peserta
untuk menjaga kartu apapun yang mereka miliki pada saat itu dan kemudian duduk.
8. Diskusi kelompok:
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a. Bagaimana perasaan kalian tentang negara baru ini sejak awal?
b. Apa yang terjadi di negara baru kita jika rakyatnya terbagi antara Lingkaran dan Segi
Empat, dan kemudian diberikan kekuasaan yang tidak seimbang?
i. Apakah adil dan aman memberikan kekuasaan lebih kepada salah satu
kelompok?
c. Segi empat
i. Apa perasaan kalian ketika Lingkaran diberikan kekuasaan lebih besar?
ii. Apa perasaan kalian berada dalam risiko bahwa hak kalian akan diambil?
iii.Bagaimana hal ini berdampak pada perilaku kalian?
d. Lingkaran
i. Apa rasanya berkuasa?
ii. Bagaimana hal ini berdampak pada perilaku kalian?
iii.Bagaimana perasaan kalian ketika kalian megambil hak atau kartu jenis milik
orang lain?
e. Dapatkah kalian memikirkan bagaimana ketika situasi seperti ini (satu kelompok
lebih berkuasa/atau memiliki hak istimewa daripada kelompok lainnya) terjadi di
rumah atau di masyarakat kita?
i. Ada beragam cara dilakukan oleh masyarakat kita untuk memberikan lebih
banyak kekusaan kepada salah kelompok dibanding kepada kelompok yang
lain. Salah satu cara adalah dengan apa yang dilakukan terhadap laki-laki
dan perempuan - laki-laki memiliki lebih banyak kekuasaan dan hak istimewa
daripada perempuan dan kadang-kadang dianggap lebih penting daripada
perempuan. Apa artinya hal ini bagi laki-laki dewasa dan perempuan dewasa,
atau bagi anak laki-laki dan anak perempuan?
ii. Dalam hal apa kegiatan ini membantu kita untuk memahami atau belajar tentang
gender dan kekuasaan?
f. Apakah kalian bahagia hidup dengan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki
dan perempuan jika itu menghasilkan lingkungan yang tidak adil dan tidak aman?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi ini?
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LINGKARAN

LINGKARAN

LINGKARAN
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SEGIEMPAT

SEGIEMPAT

SEGIEMPAT
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HAK UNTUK
DIHORMATI

HAK UNTUK
MEMBUAT
KEPUTUSAN SENDIRI
TENTANG TUBUH
DAN HIDUP SAYA

HAK UNTUK
MERASA AMAN

HAK UNTUK
MENGENDALIKAN
SEKSUALITAS SAYA
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KEGIATAN 7.3: GENDER DAN KEKUASAAN DALAM SUATU
HUBUNGAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Menciptakan kesadaran tentang dampak ketidaksetaraan gender dan kekuasaan dalam
suatu hubungan.
Pesan utama:

•

Nilai-nilai yang berkaitan dengan gender dan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dapat
menimbulkan masalah dalam suatu hubungan – khususnya hubungan berpacaran antara
laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atau antara anak laki-laki dan anak perempuan.

•

Kita harus berpikir bahwa hubungan yang setara tidak berfokus pada seseorang yang
menguasai pasangannya.

Deskripsi: Peserta mendengarkan sebuah skenario yang dibacakan dan terlibat dalam diskusi
dengan seluruh kelompok tentang bagaimana kekuasaan dan dinamika gender memengaruhi suatu
hubungan dan memikirkan apakah pengaruh tersebut membuat suatu hubungan membahagiakan
atau tidak membahagiakan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Mari kita memikirkan bagaimana isu-isu tentang gender dan perbedaan kekuasaan
yang kita diskusikan hari ini dan di sesi terakhir dapat berdampak pada hubungan
antara laki-laki/anak laki-laki dan perempuan/anak perempuan.
b. Pertama mari pertimbangkan contoh berikut ini
2. Bacalah cerita berikut ini:
Merry setuju untuk menjadi pacar Paty dua bulan lalu. Mereka berpacaran hingga Paty
memutuskan bahwa mereka harus atau hingga ia merasa ingin melakukannya. Banyak
gadis yang menyukai Paty.
Ruben, teman Paty, bilang bahwa ia melihat Merry jalan dengan laki-laki lain sepulang
sekolah kemarin, sehingga Paty marah kepada Merry. Ia menunggu Merry usai sekolah dan
ia tidak tersenyum ketika bertemu dengan Merry – malah ia hanya berkata: “Kamu harus
ikut dengan saya dan jelaskan!”
Merry berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bisa menuruti ajakannya karena ia berjanji
kepada orangtuanya bahwa ia akan pulang cepat seusai sekolah karena ia mendapat nilai
buruk waktu ulangan terakhir. Paty tidak bisa menerima alasan ini dan menarik tangan
Merry dengan kuat untuk menjauh dari keramaian murid-murid yang akan pulang ke rumah
seusai sekolah.
Lalu ia berkata kepada Merry: “Mengapa saya dengar kamu jalan dengan laki-laki lain?!”
Merry bingung, jadi Paty menjelaskan: “Ruben bilang ia melihat kamu kemarin waktu saya
sibuk. Jangan mengira kamu bisa sembunyi-sembunyi tidak menghargai saya dengan
berhubungan dengan laki-laki lain!”
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Merrynberusaha menjelaskan bahwa ia tidak berpacaran dengan orang lain, tapi Paty tidak
mau mendengarkan penjelasannya.
Paty menerima pesan singkat dari Elly – pacarnya yang lain dari sekolah lain – ia ingin tahu
apakah mereka jadi bertemu siang itu.
Paty jengkel dan membalas: “Saya sibuk. Saya akan beritahu kamu kalau saya tidak sibuk
lagi, dan kita akan melakukan sesuatu kemudian.”
Paty berkata kepada Merry bahwa tingkah laku Merry akan mempermalukannya jika ia
bermain-main sesukanya sementara semua orang tahu bahwa Merry adalah pacarnya.
3. Diskusi kelompok:
a. Apa pendapat kamu tentang perilaku Paty?
b. Bagaimana dinamika hubungan Paty dan Merry?
c. Apa pandangan Paty tentang hubungan berpacaran?
d. Apa saja pertentangan antara harapan Paty terhadap Merry dan perilakunya sendiri?
e. Menurut kamu apakah Merry bahagia atau tidak bahagia dengan pengalaman ini?
Apakah ini adil?
f. Apa pilihan yang dapat diambil oleh Merry tentang apa yang seharusnya ia lakukan
setelah ia mendapat gambaran tentang pandangan dan harapan Paty terhadap
hubungan berpacaran antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta perilakunya
yang suka mengatur dan mengancam?
4. Lanjutan refleksi:
Kita telah melihat bahwa salah satu cara yang membuat gender dan kekuasaan dapat
berdampak pada hubungan kita adalah bahwa anak laki-laki/laki-laki dewasa berpikir
bahwa mereka dapat dan harus mengendalikan anak perempuan/perempuan dewasa, dan
juga bahwa mereka tidak harus mengikuti apa yang menjadi harapan anak perempuan/
perempuan dewasa (misalnya, memiliki lebih dari satu pacar dibanding memiliki satu pacar
saja pada saat yang bersamaan; melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka
menginginkannya dibanding selalu bersedia kapan saja pacar mereka mengingikannya).
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
CATATAN UNTUK FASILITATOR:
• Fasilitator hendaknya menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta.
• Menggunakan contoh-contoh yang sering ditemukan oleh peserta.
• Fasilitator hendaknya memandu setiap sesi dengan metode yang meanrik dan
mengundang dan mendorong peserta untuk datang kembali pada sesi berikutnya.
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KEGIATAN 7.4: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini, tapi ingat, kita telah sepakat
untuk bertemu lagi.
b. Hari ini kita membahas bagaimana kekuasaan berdampak pada cara kita berinteraksi
dengan satu sama lain, dan kita secara khusus membahas bagaimana gender dan
kekuasaan dapat memengaruhi jenis hubungan yang berbeda-beda antara laki-laki
dewasa/anak laki-laki dengan perempuan dewasa/anak perempuan.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, perhatikan bagaimana kekuasaan
dan gender dapat memengaruhi hubungan kamu.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu mereka kembali pada pertemuan berikutnya
yang akan berfokus pada hak dan tanggung jawab.
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SESI 8: HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada pemahaman tentang hak-hak anak serta tanggung jawab
yang menyertai hak-hak ini seiring dengan pertumbuhan kita menjadi orang dewasa. Peserta juga
akan merenungkan bagaimana kebudayaan diciptakan dan mengalami perubahan dari waktu ke
waktu. Kemudian peserta akan berbagi ide-ide mereka untuk menciptakan masyarakat yang ideal.
Tujuan Utama:

•

Membangun pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat
dan bagaimana penerapannya.

•

Membangun apresiasi tentang bagaimana kebudayaan diciptakan dan berubah dari waktu
ke waktu.

•

Mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat memengaruhi masyarakat dan aspek budaya yang
dapat merugikan.
Kegiatan Sesi 8

PERLENGKAPAN

Kegiatan 8.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 8.2: Hak dan tanggung jawab kita
Tujuan: Membangun pemahaman peserta tentang hak dan
tanggung jawab mereka.

Flipchart, spidol warna warni,
selotip, kertas berukuran A6
dengan 4 warna yang berbeda

30–40 menit

Kegiatan 8.3: Budaya dan perubahan
Tujuan: Membuka mata peserta terhadap ketidakstabilan
budaya dan memusatkan perhatian untuk melestarikan
aspek budaya yang bermanfaat dan mengubah aspek yang
merugikan.

Flipchart, spidol

20–30 menit

Kegiatan 8.4: Kamu ingin tinggal dan menjadi bagian dari
masyarakat yang seperti apa?
Tujuan: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mulai mengemukakan visi untuk menciptakan masyarakat
yang mereka inginkan yang dapat mereka gunakan sebagai
inspirasi untuk membuat kegiatan masyarakat.

Flipchart, spidol

30–40 menit

Kegiatan 8.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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ALUR SESI 8
Selamat
Datang
Hak dan tanggung
jawab kita
Budaya dan perubahan
Kamu ingin tinggal dan menjadi bagian
dari masyarakat yang seperti apa?
Menerapkan pembelajaran

KEGIATAN 8.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Terakhir kali kita bertemu, kita berfokus pada gender dan kekuasaan
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya yang ingin
kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada penggalian hak-hak dan tanggung jawab kita; budaya dan
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ide-ide kita tentang masyarakat yang ideal.

KEGIATAN 8.2: HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB KITA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membangun pemahaman peserta tentang hak dan tanggung jawab mereka.
Pesan utama:

•

Semua anak-anak dan remaja memiliki hak-hak yang sama untuk memastikan dan
melindungi kelangsungan hidup kamu, keselamatan, pertumbuhan yang sehat, dan
mendorong partisipasi kamu dalam pengambilan keputusan.

•

Hak-hak kita semua juga disertai dengan tanggung jawab.

Deskripsi: Peserta melakukan curah pendapat tentang hak dan tanggung jawab.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita melakukan permainan tentang perubahan suatu negara dan
salah satu bagian dari permainan itu adalah tentang hak-hak yang dimiliki setiap
orang.
b. Hari ini kita akan membahas hak-hak anak – “anak-anak” di sini mengacu kepada
siapa saja yang belum dewasa sehingga akan mencakup remaja meskipun mungkin
menurut kamu kamu bukan seorang anak.
c. Kita dapat membagi hak-hak anak menjadi empat kelompok utama:
i. Kelangsungan hidup - apa yang anak butuhkan untuk bertahan hidup
ii. Perlindungan - anak-anak yang harus dilindungi dari apa agar tetap aman
iii.Perkembangan - apa yang anak butuhkan untuk tumbuh (secara fisik, mental,
emosional, sosial, dll) menjadi orang dewasa yang sehat dan sukses
iv. Partisipasi - terlibat dalam pengambilan keputusan tentang anak/kehidupan dan
kesejahteraan anak
2. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Buatlah kelompok-kelompok kecil (beranggotakan 4-6 orang)
b. Berikan kepada setiap kelompok spidol dan kertas berukuran A6 dengan empat warna
yang berbeda –perhatikan setiap warna berkaitan dengan satu tema (misalnya,
biru = kelangsungan hidup; hijau = perlindungan; kuning = perkembangan; ungu =
partisipasi).
i. Tulis warna dan nama setiap kelompok pada flipchart agar diketahui oleh semua
peserta ketika mereka melakukan curah pendapat dalam kelompok-kelompok
kecil.
c. Lakukan curah pendapat tentang hak-hak apa saja yang menurut kamu termasuk
dalam suatu kelompok tema dan menuliskannya pada kertas yang berwarna sama
dengan kelompok yang dimaksud.
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3. Curah pendapat dari peserta dan diskusi:
a. Setelah sekitar 8-10 Menit, mintalah semua peserta untuk bergabung kembali dan
berbagi ide dengan menempelkan kartu sesuai dengan kelompok tema.
b. Jika ada hak-hak yang belum ditulis, tambahkan sesuai dengan yang diperlukan
(siapkan kartu hak sebelumnya). Lihat catatan pada Lampiran 8.
c. Tanyakan apa pendapat peserta tentang hak-hak tersebut dan bagaimana perasaan
mereka setelah mengetahui hak-hak yang mereka miliki.
4. Jelaskan:
a. Sekarang setelah kita menginjak remaja,ketika kita berbicara tentang bagaimana kita
dan hidup kita berubah, satu hal yang kita perhatikan adalah bahwa kita diberikan
tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan ketika kita masih kecil.
b. Demikian pula setelah kita mengetahui hak-hak yang kita miliki yang telah kita bahas
hari ini, kita juga memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.
c. Tanggung jawab berkaitan dengan tindakan untuk mewujudkan hak-hak kita dan
hak-hak orang lain, sehingga kita memberikan kontribusi bagi masyarakat yang
memenuhi hak-hak anggotanya melalui semua orang yang memenuhi tanggung
jawab mereka.
d. Secara umum tanggung jawab berarti tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri
kamu sendiri, tidak mengabaikan hak-hak kamu sendiri, tidak mengabaikan hak-hak
orang lain sehingga kalian semua memiliki kehidupan yang membuat kalian dapat
bertahan hidup dan berkembang.
e. Pikirkan tentang tanggung jawab yang terkait dengan hak-hak yang berbeda
(misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan terkait dengan tanggung jawab kalian
untuk belajar di sekolah dan mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian)..
5. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Buatlah 5 kelompok kecil dan setiap kelompok akan melakukan curah pendapat
tentang tanggung jawab yang berbeda:
i. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
ii. Tanggung jawab terhadap teman-teman/teman sebaya kamu
iii.Tanggung jawab dalam keluarga kamu
iv. Tanggung jawab di sekolah
v. Tanggung jawab di masyarakat
6. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah sekitar 8-10 Menit, mintalah setiap kelompok untuk berbagi pandanganpandangan mereka.
b. Beri tepuk tangan atas kesediaan mereka berbagi dan tanyakan apakah ada yang
ingin menambahkan sebelum berlanjut ke ke kelompok berikutnya.
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7. Refleksi pribadi untuk menarik kesimpulan:
a. Pikirkan masyarakat atau bahkan dunia akan menjadi seperti apa seandainya semua
orang memenuhi tanggung jawab mereka.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Tidak ada diskusi pada tahap ini karena topik ini akan
dibahas pada Kegiatan 8.4.

KEGIATAN 8.3: BUDAYA DAN PERUBAHAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membuka mata peserta terhadap ketidakstabilan budaya dan memusatkan perhatian
untuk melestarikan aspek budaya yang bermanfaat dan mengubah aspek yang merugikan.
Pesan utama:

•

Budaya adalah cara hidup dan ide-ide tentang tradisi dan nilai-nilai (apa yang penting) yang
diciptakan oleh sekelompok orang melalui perilaku dan cara berinteraksi satu sama lain

•

Budaya selalu berubah dari waktu ke waktu seiring dengan berubahnya ide-ide dan perilaku
masyarakat

•

Kita dapat mengubah bagian dari budaya kita yang mungkin merugikan

Deskripsi: Peserta terlibat dalam kegiatan curah pendapat dan diskusi dalam kelompok.
Petunjuk:
1. Curah pendapat singkat:
a. Kita akan membahas masalah budaya - mari kita melakukan curah pendapat secara
cepat tentang apa yang dimaksud dengan “budaya”.
b. Keluarkan pendapat-pendapat kalian.
2. Jelaskan:
a. Budaya dapat mempengaruhi bahasa kita, pakaian kita, makanan kita, pekerjaan
yang kita lakukan, nilai-nilai dan keyakinan kita, kemeriahan atau perayaan lain yang
kita lakukan, rumah kita, apa yang kita harapkan dari orang lain, apa perilaku yang
dianggap baik atau sesuai (atau buruk atau tidak pantas atau menyinggung), dan
budaya juga membentuk ide-ide tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki dan
bagaimana menjadi seorang perempuan seperti yang kita bahas dalam dua sesi
terakhir.
b. Kita mendapatkan informasi tentang budaya dan bersikap sesuai dengan budaya
baik melalui nasihat (ucapan orang) atau perkataan orang tentang sesuatu yang
membawa sial, atau perilaku yang tidak pantas serta informasi tersirat ketika
beberapa orang diberikan kesempatan yang berbeda atau mendapat penghargaan
untuk hal-hal yang tidak didapatkan oleh orang lain. Atau kadang-kadang “tradisi”
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digunakan untuk menegakkan budaya.
c. Dengan cara ini kita semua dan orang-orang di sekitar kita (terutama orang dewasa)
adalah orang-orang yang menciptakan budayat.
3. Diskusi kelompok:
a. Apakah budaya pernah berubah?
b. Siapa yang dapat memberi contoh hal-hal apa yang tetap sama hingga sekarang
seperti ketika kakek-nenek kalian masih muda?
c. Siapa yang dapat memberi contoh hal-hal apa yang sekarang berbeda dari segi
budaya dibandingkan dengan ketika kakek-nenek kalian masih muda?
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa budaya dan tradisi memainkan bagian
penting dalam kehidupan kita dan membentuk masyarakat yang hidup dengan kita.
b. Tetapi budaya adalah sesuatu yang selalu berubah dengan cara yang berbeda-beda
tergantung pada pilihan dan tindakan kita sebagai suatu kelompok.
c. Mungkin ada hal-hal dalam budaya kita yang membantu kita semua untuk hidup
aman dan bahagia, sehingga hal-hal tersebut ingin kita pertahankan terus. Ada juga
hal-hal lain yang mungkin tidak adil atau mengancam keselamatan atau kebahagiaan
masyarakat dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang ingin kita ubah.

KEGIATAN 8.4: SAYA INGIN HIDUP DALAM DAN MENJADI BAGIAN
DARI MASYARAKAT YANG SEPERTI APA?
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mulai mengemukakan visi untuk
menciptakan masyarakat yang mereka inginkan yang dapat mereka gunakan sebagai inspirasi
untuk membuat program masyarakat.
Pesan utama: Ketika kita mengidentifikasi masyarakat seperti apa yang kita inginkan, kita dapat
mulai melakukan hal-hal untuk menciptakan masyarakat tersebut.
Deskripsi: Curah pendapat dan kegiatan berekspresi yang kreatif untuk kelompok-kelompok kecil.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah membahas perubahan-perubahan dalam budaya dan bahwa kita mungkin
ingin menumbuhkan aspek-aspek budaya yang bermanfaat, namun mengubah
aspek-aspek yang merugikan.
b. Dalam program ini kita akan mengerjakan Proyek Komunitas untuk Perubahan–
Kalian akan melakukan proyek yang kalian pilih sendiri yang menurut kalian akan
membawa perbaikan positif untuk masyarakat kalian.
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c. Kalian dapat bermitra dengan beberapa pengasuh atau orang dewasa lainnya untuk
melakukan proyek bersama-sama.
d. Namun sebelum kita masuk ke dalam proyek-proyek ini, pertama kita akan
membayangkan dan memimpikan jenis masyarakat yang kita inginkan.
2. Curah pendapat dan kegiatan kreatif dalam kelompok kecil:
a. Buat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang.
b. Bagikan beberapa spidol warna-warni, pulpen, pensil dan selembar kertas flipchart
(kertas plano) kepada setiap kelompok.
c. Untuk latihan ini kalian dapat mengekspresikan ide-ide kalian secara kreatif dengan
cara apapun yang kalian inginkan - dengan gambar atau dengan kata kunci atau
dengan frasa atau dengan #tagar (hashtag) seperti yang kita gunakan di media
sosial.
i. Pikirkan tentang: Masyarakat ideal seperti apakah yang sungguh-sunguh ingin
saya tinggali dan saya sangat ingin menjadi bagian darinya?
ii. Masyarakat seperti apakah yang kamu ingin lihat, rasakan dan dengarkan ?
iii.Apakah ada ruang dan kegiatan yang berlangsung di masyarakat yang ingin kamu
identifikasi?
iv. Apakah ada cara orang berinteraksi yang ingin kamu perhatikan?
v. Pikirkan juga tentang hal-hal baik yang ada dalam masyarakat kamu yang ingin
kamu tumbuhkan atau kembangkan atau perbesar.
vi.Masyarakat seperti apa yang akan menjadi tempat ideal khususnya bagi anakanak muda (anak perempuan dan anak laki-laki)? Apa saja yang dimiliki atau
dilakukan oleh masyarakat tersebut yang menjadikannya sebagai tempat yang
aman dan penuh semangat?
3. Umpan balik dari peserta dan berbagi:
a. Setelah kira-kira 15 menit, mintalah peserta untuk berbagi ide-ide mereka secara
singkat.
b. Doronglah peserta untuk berpikir tentang bagaimana cara mewujudkan ide-ide
mereka dalam tindakan.

KEGIATAN 8.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
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Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita membahas hak-hak, tanggung jawab dan budaya kita. Kita juga telah
mulai membayangkan dalam jenis masyarakat ideal yang seperti apa kita ingin
tinggal.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini. .
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan apakah kalian memenuhi
tanggung jawab kalian; perhatikan aspek-aspek budaya kita yang menurut kalian
bermanfaat atau merugikan; dan tetap bayangkan masyarakat ideal yang kalian
inginkan dan bagaimana kalian dapat mewujudkan ide-ide kalian dalam tindakan.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan memfokuskan pada hubungan keluarga.
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SESI 9: BAGAIMANA KITA BERKOMUNIKASI
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada komunikasi - cara kita berkomunikasi dan bagaimana
berbagai jenis komunikasi dapat berdampak pada hubungan dan interaksi. Komunikasi yang tegas
dan teknik mendengarkan akan dipraktikkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi
yang baik.
Tujuan Utama:

•

Memahami cara berkomunikasi yang agresif, manipulatif, pasif, dan tegas serta bagaimana
pendekatan ini memengaruhi interaksi

•
•

Memahami dan mempraktikkan keterampilan mendengarkan yang baik
Mengembangkan
perselisihan

keterampilan

berkomunikasi

Kegiatan Sesi 9

dengan

PERLENGKAPAN

Kegiatan 9.1: Sambutan
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini
Kegiatan 9.2: Berbagai Cara Berkomunikasi
Tujuan: Mengidentifikasi perilaku berkomunikasi yang
bersifat menyerang, menghindari, dan manipulatif, serta
bagaimana strategi ini dapat berdampak pada suatu
hubungan atau interaksi.

Kegiatan 9.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya
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dan

menyelesaikan

WAKTU

10–15 menit

Flipchart, spidol

Kegiatan 9.3: Mendengarkan Pasangan
Tujuan: Membantu orang untuk menyadari pentingnya
keterampilan mendengarkan untuk melakukan komunikasi
yang baik dalam segala situasi kehidupan termasuk dalam
suatu hubungan.
Kegiatan 9.4: Pesan yang dimulai dengan kata ‘Saya’
Tujuan: Belajar dan berlatih menggunakan pesanyang
dimulai dengan kata “Saya” sebagai keterampilan
berkomunikasi yang tegas.

tegas

50–60 menit

15–20 menit

Flipchart, spidol

30–40 menit

10–15 menit

Sesi 9

ALUR SESI 9
Selamat
Datan
Berbagai Cara
Berkomunikasi
Mendengarkan
Pasangan
Pesan yang dimulai
dengan kata ‘Saya’
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 9.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Sesi terakhir berfokus pada hak-hak, tanggung jawab dan budaya kita. Kita juga
telah mulai membayangkan jenis masyarakat yang ideal yang kita kehendaki.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada menggali cara-cara kita berkomunikasi.
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KEGIATAN 9.2 BERBAGAI CARA UNTUK MELAKUKAN KOMUNIKASI
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 50-60 menit
Tujuan: Mengidentifikasi perilaku berkomunikasi yang bersifat menyerang, menghindar, dan
manipulatif, serta bagaimana strategi ini dapat berdampak pada suatu hubungan atau interaksi.
Pesan utama: Kita semua berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda, terutama ketika kita
mencoba untuk memengaruhi orang lain, namun kadang-kadang pendekatan komunikasi yang
kita gunakan dapat menyebabkan lebih banyak masalah terutama jika pendekatan tersebut bersifat
agresif, pasif, atau manipulatif.
Deskripsi: Peserta melakukan curah pendapat tentang berbagai cara mereka berkomunikasi
dengan orang lain dengan cara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Fasilitator kemudian
menggolongkan contoh-contoh yang diberikan oleh peserta dan memberikan contoh-contoh
tambahan yang menggunakan pendekatan pendekatan agresif, pasif, dan manipulatif.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Ketika kita mencoba untuk memengaruhi pikiran, pilihan, atau perilaku orang lain,
kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Atau ketika orang lain berusaha
untuk memengaruhi kita, kita menanggapinya dengan berbagai macam cara.
Kadang-kadang kita tidak selalu berkomunikasi dengan cara yang bermanfaat dan
konstruktif (membangun hal positif) dalam situasi seperti ini.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Mintalah peserta untuk membuat daftar cara berkomunikasi yang bermanfaat dan
tidak bermanfaat.
b. Tuliskan tanggapan peserta pada flipchart.
c. Tanyakan mengapa remaja mengatakan hal-hal yang bermanfaat atau tidak
bermanfaat (misalnya, mengapa atau bagaimana komunikasi yang mereka lakukan
bermanfaat/tidak bermanfaat?)
3. Bermain Peran
a. Meminta peserta untuk membentuk pasangan atau kelompok yang terdiri dari 3
orang.
b. Mintalah kelompok-kelompok tersebut untuk mengembangkan permainan peran
yang singkat memainkan untuk menunjukkan berbagai cara berkomunikasi dalam
berbagai situasi.
c. Memberikan salah satu situasi di bawah ini untuk masing-masing kelompok (jika
ada lebih dari 4 kelompok, maka beberapa kelompok akan mendapatkan situasi
yang sama tetapi mungkin memiliki ide yang berbeda).
i. Apa yang kamu katakan atau lakukan kepada guru ketika kamu belum mengerjakan
tugas dan kamu tidak ingin mendapatkan masalah?
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ii. Apa yang kamu katakan atau lakukan kepada orangtua kamu ketika mereka tidak
mengizinkan kamu pergi ke pesta yang diadakan oleh seorang teman?
iii.Apa yang kamu katakan atau lakukan kepada teman sekolah kamu yang mungkin
melaporkan kamu kepada guru atas pelanggaran besar yang kamu lakukan
terhadap aturan sekolah?
iv. Apa yang kamu katakan atau lakukan kepada seorang teman yang ingin kamu
ikut belajar bersama di perpustakaan sekolah daripada pergi “bergaul” dengan
remaja-remaja yang lain?
d. Setelah sekitar 8-10 menit, mintalah peserta yang bersedia untuk menampilkan
permainan peran mereka.
i. Selama setiap permainan peran ditampilkan fasilitator harus menyimpan daftar
perilaku komunikasi yang menggambarkan berbagai jenis komunikasi
ii. Setelah setiap permainan peran selesai ditampilkan, mintalah peserta untuk
mengidentifikasi dan menandai perilaku yang digunakan untuk memengaruhi
orang-orang dalam permainan peran.
iii.Catat ide-ide peserta dan sarankan ide-ide tambahan dari daftar untuk fasilitator:
○○ 1.

Masukkan daftar perilaku dalam empat kolom: agresif/ menyerang, pasif/
menghindar, manipulatif, atau hormat dan tegas.

4. Penjelasan dan pengkajian:
a. Gunakan definisi yang tercantum pada tabel di bawah untuk menggambarkan
perilaku komunikasi yang sesuai dengan berbagai judul dan kaitkan dengan daftar
perilaku komunikasi yang disusun selama permainan peran ditampilkan.
AGRESIF &
MENYERANG

PASIF &
MENGHINDAR

MANIPULATIF

TEGAS &
TERHORMAT

Mengungkapkan perasaan
dan keinginan kamu
dengan cara mengancam
atau menghukum orang
laint

Menyerah pada
kehendakorang
lain; berharap untuk
mendapatkanapa
yang kamu inginkan
tanpabenar-benar
harus mengatakannya;
membiarkan orang lain
Menerka-nerka atau
membiarkan mereka
memutuskan untuk kamu

Menggunakan tipu
muslihat atau kebohongan
untuk menghalangi kamu;
kadang-kadang
orang-orang yang
manipulatif pada awalnya
berpura-pura menjadi pasif
kemudian memanipulasi
keadaan melalui
perkataan

Mengatakan apa yang
kamu rasakan dan apa
yang kamu inginkan
dengan cara yang tidak
tampak kasar atau
mengancam mereka.
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• Berteriak
• Mengganggu
• Meledak-ledak
• Memberi peringatan atau
mengancam
(Jika kamu tidak melakukan ini ...!)
• Mengoreksi (Lihat fakta-faktanya ...)
• Bersikukuh (saya benar
...)
• Menghina
• Sarkastik
• Balas dendam (tunggun
balasan saya
…)
• Cerewet
• Menatap atau mencolok
• Mencondongkan tubuh ke
depan,
berdiri atau memberi
isyarat
kuat dalam
ruang pribadi mereka
• Menyalahkan (menuduh
orang lain)

•Menarik diri
• Merajuk diam-diam
• Bersikap sopan tapi
sesungguhnya marah
• Menghindari konflik sama
sekali
• Membicarakan
seseorang di belakangnya
• Berusaha melupakan
masalah
• Tidak mengemukakan
pendapat kamu
• Tidak jujur apabila kamu
menyakiti orang lain
• Berpura-pura setuju
• Mencondongkan tubuh
kebelakang

•Rengekan
• Membuat orang lain
merasa
berdosa
• Mengemis atau
memohon
• Menangis atau berpurapura menangis
• Pemerasan emosional
(emotional blackmail)
• Menawarkan
sesuatu(Misalnya,
makanan) untuk
mendapatkan hal lain yang
sama sekali berbeda

• Menyatakan perasaan
Anda, pikiran, atau ide-ide
secara jelas dan jujur
• Mendengarkan orang
lain dan mengajukan
pertanyaan untuk
mengklarifikasi
• Menyarankan
kompromi atau solusi
lainnya
• Postur tubuh seimbang

5. Diskusi kelompok:
a. Bagaimana perasaan kamu ketika orang menerapkan strategi komunikasi yang
agresif/menyerang, pasif/menghindar, manipulatif, atau terhormat dan tegas pada
kalian?
b. Biasanya apa tanggapan kamu ketika orang menggunakan strategi ini ketika
berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana tanggapan orang ketika kamu
menggunakan berbagai strategi ini ketika berkomunikasi dengan mereka?
i. Di rumah: ketika strategi komunikasi ini diterapkan pada kamu oleh orang dewasa
di rumah, apa yang kamu rasakan?
ii.Di sekolah: ketika strategi komunikasi ini diterapkan pada kamu oleh para guru dan
orang dewasa lainnya di sekolah, bagaimana perasaan kamu?
iii.Di antara teman-teman: ketika strategi komunikasi ini diterapkan pada kamu oleh
teman-teman kamu, apa yang kamu rasakan?
c. Menurut kamu, apa hasil yang timbul dari penggunaan strategi komunikasi yang:
agresif/menyerang, pasif/menghindar, manipulatif? Susunlah hasil-hasilnya dalam
sebuah daftar dan kajilah daftar tersebut bersama peserta untuk melihat apakah
hasilnya positif atau negatif.
i. Dapatkah peserta memberikan beberapa contoh?
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah beberapa orang yang bersedia untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari
atau apa yang menurut mereka menarik dalam kegiatan ini.
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7. Kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Ingatkan kepada semua peserta bahwa kita semua pernah menggunakan beberapa
dari pendekatan tersebut beberapa kali dan bahwa pada saat itu mungkin pendekatanpendekatan tersebut merupakan seperti cara berkomunikasi yang termudah atau
yang paling efektif.
b. Namun, dalam jangka panjang strategi komunikasi yang agresif, pasif, dan manipulatif
dapat menimbulkan masalah. Misalnya, orang yang pasif seringkali dianggap remeh
dan dimanfaatkan; orang yang agresif sering ditakuti dan dihindari; dan orang yang
manipulatif sering tidak dipercaya dan tidak disukai. Selain itu, seringnya kamu
menggunakan strategi ini menunjukkan bahwa kamu tidak menyelesaikan masalah
secara positif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

KEGIATAN 9.3 MENDENGARKAN PASANGAN
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Membantu orang untuk menyadari pentingnya keterampilan mendengarkan untuk
melakukan komunikasi yang baik dalam segala situasi kehidupan termasuk dalam suatu hubungan
Pesan utama:

•
•

Mendengarkan merupakan bagian penting dalam komunikasi yang baik

•
•

Kita akan merasa kesal jika lawan bicara kita tidak mendengarkan dengan baik

Keterampilan mendengarkan yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap suatu
interaksi atau hubungan
Keterampilan mendengarkan yang baik penting untuk dilatih dan diterapkan dalam tindakan

Deskripsi: Peserta bekerja sama secara berpasangan, dan berbicara secara bergantian. Ketika
salah satu berbicara, yang lain mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh lawan
bicaranya, kemudian berhenti mendengarkan. Lakukan diskusi kelompok dan buat rangkumannya.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah melakukan banyak kegiatan mendengarkan satu sama lain dalam
lokakarnya ini.
b. Dalam kegiatan ini kita akan bersama-sama memperhatikan keterampilan
mendengarkan yang baik.
2. Bermain peran secara berpasangan:
a. Minta peserta untuk menemukan pasangan yang dapat bekerja sama
b. Satu orang berbicara dan satu orang mendengarkan.
c. Mintalah peserta yang berperan sebagai pendengar untuk bertemu dengan Anda di
luar ruang acara atau di tempat yang cukup jauh sehingga kelompok peserta yang
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mendapat peran sebagai pembicara tidak akan mendengar petunjuk yang diberikan
kepada kelompok pendengar.
d. Katakan kepada kelompok pembicara: ceritakan kepada kelompok pendengar suatu
peristiwa atau pengalaman dalam hidup kamu yang sangat penting atau berarti bagi
kamu. Kamu harus terus berbicara tanpa mempedulikan apa yang dilakukan oleh
pendengar. Pendengar tidak boleh mengatakan apa-apa.
e. Katakan kepada pendengar: Pendengar tidak boleh mengatakan apa-apa selama
latihan ini berlangsung. Mereka harus mulai dengan berkonsentrasi keras agar dapat
mendengarkan apa yang dikatakan dan menunjukkan keterampilan mendengarkan
yang baik. Ketika fasilitator bertepuk tangan, maka pendengar harus berhenti
mendengarkan dan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar memperhatikan
pembicara meskipun pembicara terus cerita. Pendengar boleh menguap, memandang
ke arah lain, membalik badan, memeriksa jam tangan mereka, bermain dengan
ponsel mereka, atau melakukan apa pun yang mereka suka: yang penting adalah
bahwa mereka tidak lagi mendengarkan dan masih tidak boleh berbicara, meskipun
pembicara harus terus bercerita.
f. Mulailah kegiatan bermain peran dan setelah beberapa menit, tepuk tangan sehingga
pendengar ingat untuk berhenti mendengarkan.
g. Setelah beberapa menit, hentikan latihan.
3. Diskusi kelompok:
a. Tanyakan kepada peserta yang berperan sebagai pembicara apa perasaan mereka,
dengan mendorong mereka untuk membandingkan saat mereka bercerita kepada
pendengar yang baik dan kepada pendengar yang buruk.
b. Kemudian mintalah peserta untuk menjelaskan dan membandingkan bagaimana
perasaan mereka menjadi pendengar yang baik dan buruk.
c. Mintalah peserta untuk menjelaskan beberapa sifat mendengarkan yang baik yang
mereka ketahui; dan kemudian beberapa sifat mendengarkan yang buruk. Catat ideide mereka dalam dua kolom pada flipchart.
4. Refleksi pribadi:
a. Dalam keluarga kamu, kamu termasuk jenis pendengar yang mana? Dengan pengasuh
kami, kamu termasuk jenis pendengar yang mana?
b. Menurut kamu apa yang dirasakan oleh pengasuh atau teman jika perhatian
kamu terbagi pada saat mereka sedang menceritakan sesuatu kepada kamu? Apa
akibatnya bagi hubungan kamu?
5. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator)
a. Kita berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Kita perlu sadar dengan bahasa
tubuh kita sendiri, sehingga kita dapat mengkomunikasikan suasana hati yang
berbeda-beda kepada orang lain dan pastikan apa yang yang kita komunikasikan
adalah hal-hal yang sungguh-sungguh ingin kita sampaikan.
b. Ingat, remaja belajar dari kita sepanjang waktu dan terutama dari tindakan kita
sendiri. Jika kita menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi pendengar yang
baik, maka mereka akan belajar tentang perilaku tersebut dari kita.
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6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Doronglah peserta untuk menyadari bahwa kita
berkomunikasi dan mendengarkan dengan tubuh kita sebanyak dengan ucapan kita.
Jelaskan bagaimana beberapa bahasa tubuh dapat menunjukkan kekuasaan yang besar dan
sikap agresif, beberapa bahasa tubuh lainnya dapat mencerminkan sikap ramah dan hangat,
sedangkan bahasa tubuh lainnya dapat menunjukkan bahwa kita sangat lemah dan penurut.
Kita mengatakan banyak hal dengan tubuh kita!

KEGIATAN 9.4 PESAN YANG DIMULAI DENGAN KATA ‘SAYA’
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40menit
Tujuan: Belajar dan berlatih menggunakan pesan yang dimulai dengan kata “Saya” sebagai
keterampilan berkomunikasi yang tegas.
Pesan utama: Pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’ adalah cara yang baik untuk
berkomunikasi dengan jelas, terhormat, dan tegas, khususnya ketika terjadi perbedaan pendapat
Deskripsi: Peserta mempelajari rumus membuat suatu pernyataan yang dimulai dengan kata
‘Saya’ dan kemudian berlatih menggunakannya melalui beberapa skenario permainan peran.
Petunjuk:
BAGIAN A.Penjelasan (15 menit)
1. Jelaskan:
a. Kita akan belajar tentang salah satu cara berkomunikasi cara yang jelas dan tegas
yang mendorong mereka yang sedang berselisih agar lebih memahami satu sama
lain dan bekerja sama untuk menemukan penyelesaiannya.
b. Metode ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dan
perselisihan yang semakin meningkat.
c. Cara berkomunikasi ini menunjukkan bahwa kamu menghormati diri sendiri dan
orang lain/orang yang terlibat yang akan membantu mengurangi ketegangan dalam
perselisihan dan membantu memberikan kejelasan dari perspektif setiap orang.
d. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan cara yang jelas, terhormat, dan tegas
adalah dengan menggunakan apa yang kita sebut pernyataan yang dimulai dengan
kata ‘Saya’.
2.Jelaskan maksud pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’(Lihat informasi untuk
fasilitator: Lampiran 9)
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a. Tuliskan ‘rumusnya’ pada flipchart dan jelaskan langkah-langkah yang harus
ditempuh sambil memberikan contoh.
Rumus pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’
“Saya merasa ... [ungkapkan apa yang kamu rasakan]”
Katakan “Saya merasa ...” dan bukan “Menurut saya...” dan tetap mengungkapkan perasaan
kamu sendiri, misalnya: “Saya merasa sakit hati/sedih/senang/kecewa/tidak diacuhkan ...”,
dan bukan: “Menurut saya kamu bersikap tidak sopan!”
“Apabila kamu.... [menggambarkan perilaku yang membuat kamu merasa seperti itu]”
Usahakan untuk mengatakannya dengan sejelas mungkin dan sebisa mungkin tidak
menghakimi, misalnya “Apabila kamu menggerutu ketika saya menyuruh kamu untuk
membersihkan kamar kamu...”
“Karena ... [jelaskan mengapa perilaku tersebut membuat kamu merasa seperti itu]”
Jika kamu pikir penjelasan akan membantu, kamu dapat memberikan penjelasan di sini.
Namun pastikan penjelasan tersebut tidak menyalahkan orang lain, misalnya “... Karena
saya ingin menghabiskan waktu dengan kamu.”
“Apa yang saya inginkan adalah ... [berikan suatu solusi DAN/ATAU mintalah pendapat
mereka]
Ini adalah pernyataan tentang perubahan yang kamu inginkan. Kamu boleh mengatakan
apa yang kamu mau, tetapi tidak menuntut ini itu dari orang lain, misalnya “Apa yang saya
inginkan adalah kita membicarakan hal ini” atau “Apa yang saya inginkan adalah membuat
janji yang kita berdua dapat menepatinya”, bukan “Kamu harus berhenti bermalasmalasan!”
3. Memberi contoh(dilakukan oleh fasilitator):
a. Berikanbeberapa contoh pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Kamu’ dan kemudian
ubah menjadi pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’.
b. Berikan beberapa contoh pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’.
c. Ini adalah format yang terstruktur dan mungkin terlihat aneh untuk memulainya.
Perlu waktu untuk menyerap keterampilan baru dan mulai menggunakannya secara
tidak sadar. Sesuaikan bahasanya dengan situasi yang kamu hadapi.
4. Diskusi kelompok singkat:
a. Tanyakan kepada peserta bagaimana mereka merasa mendengar setiap jalan
(pernyataan “Anda” vs pernyataan “saya”)
b. Meminta setiap orang untuk secara singkat mengatakan sebuah ‘I’ pernyataan
tentang situasi mereka baru-baru ini dihadapi dalam rangka untuk berlatih melalui
rumus
BAGIAN B.Latihan (30 menit)
5. Latihan berpasangan:
a. Mintalah peserta untuk mencari pasangan yang akan bekerja sama dengannya.
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b. Mintalah setiap peserta untuk membuat satu pernyataan yang dimulai dengan kata
‘Saya’, yang berkaitan dengan kesulitan yang tengah mereka hadapi atau yang terus
menerus mereka hadapi dalam kehidupan mereka.
i. Sebagian dari kelompok yang ada harus memikirkan dan mendemonstrasikan
situasi dengan teman sebaya atau teman lainnya.
ii. Sebagian lagi harus memikirkan dan mendemonstrasikan situasi dengan orangtua
atau pengasuh
c. Setiap pasangan peserta dapat saling membantu untuk membuat pernyataan mereka
jelas dan dan terang (5-8 menit)..
6. Demonstrasi oleh kelompok:
a. Setelah sekitar 5-8 menit, mintalah semua peserta untuk bergabung kembali.
b. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk membacakan pernyataan yang
dimulai dengan kata ‘Saya’ yang telah mereka buat.
c. Setelah setiap pernyataan dibacakan,mintalah peserta lain untuk memberikan
komentar atau saran untuk perbaikan. (10 menit)
7. Diskusi kelompok:
a. Apa pendapat peserta tentang peryataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’?
b. Bagaimana pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’ bermanfaat bagi peserta? (5
menit)
8. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Mintalah semua peserta untuk membuat komitmen dengan diri sendiri dengan
membuat satu pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’ untuk seseorang sebelum
sesi berikutnya.
b. Cobalah untuk menggunakan pernyataan tersebut dalam konteks yang sederhana
dengan seorang teman untuk masalah kecil. Kamu dapat memulainya hanya
dengan mengatakan “Saya merasa senang ketika ...” dan melihat bagaimana
dampak yang timbul dari pernyataan tersebut. Setelah kamu mulai terbiasa untuk
menggunakannya, kamu dapat mencobanya dengan seorang teman pada situasi
yang lebih sulit. Kamu dapat memulainya dengan mengatakan “Saya merasa tidak
senang ketika ...” Ketika kamu merasa sudah merasa nyaman, kamu dapat mencoba
mengatakan “Saya merasa senang ketika ...” kepada pacar kamu. Akhirnya, kamu
dapat mencoba mengatakan “Saya merasa tidak senang/sedih/frustrasi ketika ...”
kepada pacar kamu.

Informasi untuk fasilitator: Lihat Lampiran 9
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KEGIATAN 9.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan melaui keterlibatan relawan aktivis.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas cara-cara berkomunikasi yang berbeda-beda dan
bagaimana beragam gaya komunikasi tersebut memengaruhi kita. Kita juga telah
belajar tentang cara berkomunikasi yang tegas, yaitu cara berkomunikasi yang
terhormat, jujur dan percaya diri serta bermanfaat dalam membangun hubungan
yang sehat dengan orang lain. Kita berlatih menggunakan pernyataan yang dimulai
dengan dengan kata ‘Saya’ yang merupakan salah satu cara untuk membantu kita
berkomunikasi dengan tegas.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan bagaimana kamu
berkomunikasi dan mendengarkan orang lain. Cobalah untuk menggunakan
kemahiran berkomunikasi yang tegas dan pikirkan akibat yang ditimbulkan oleh
penggunaan cara berkomunikasi ini.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada negosiasi dan pemecahan masalah.
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SESI10: NEGOSIASI DAN PEMECAHAN
MASALAH
Gambaran Umum: Sesi ini menggali pemecahan masalah dan negosiasi dengan pengasuh,
teman-teman sebaya dan teman-teman lain serta mendorong refleksi tentang hubungan dengan
pengasuh, tanggung jawab pengasuh dan apa yang remaja butuhkan dari pengasuh.
Tujuan Utama:

•
•
•

Meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan bernegosiasi secara positif
Membangun kesadaran tentang apa yang dibutuhkan remaja dan pengasuh
Mempromosikan pencarian bantuan dan keterbukaan antara pengasuh dan remaja

CATATAN: Apabila memungkinkan, undanglah anggota kelompok pengasuh untuk melihat poster
yang dibuat oleh remaja dalam sesi ini.
Kegiatan Sesi 10

PERLENGKAPAN

Kegiatan 10.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 10.2 Perselisihan dan negosiasi dengan orang lain
Tujuan: Belajar dan melatih kemampuan berkomunikasi yang
tegas dan terhormat yang dapat digunakan untuk mengatasi
perbedaan pendapat dengan pengasuh, orang dewasa
lainnya, teman sebaya dan teman-teman lainnya.

Flipchart, spidol

40–50 menit

Kegiatan 10.3: Melakukan curah pendapat tentang apa yang
remaja butuhkan dari pengasuhnya, dan tanggung jawab
orang dewasa.
Tujuan: Membuat peserta merenungkan apa yang remaja
butuhkan dari pengasuhnya dan tanggung jawab orang
dewasa. Hasilnya akan digunakan dalam kegiatan
berikutnya.

Flipchart, spidol

15–20 menit

Kegiatan 10.4: Menjangkau pengasuh
Tujuan: Membuat peserta merenungkan hubungan mereka
dengan pengasuhnyaserta mengekspresikan dan berbagi
ide-ide tentang apa yang dibutuhkan oleh remaja dari
pengasuh mereka.

Kertas, pensil dan rayon warna
warni, cat, gambar dari majalah
atau koran, gunting, lem, kertas
flipchart (kertas plano), pulpen,
dan selotip.

50–60 menit

Kegiatan 10.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10–15 menit
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yang remaja butuhkan dari pengasuhnya,
dan tanggung jawab orang dewasa.
Menjangkau pengasuh
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 10.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Minggu lalu kita berbicara tentang berbagai gaya berkomunikasi dan dampaknya bagi
kita, serta belajar bagaimana berkomunikasi dengan tegas, termasuk menggunakan
pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan)::
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian serta sorakan untuk mendukung keberhasilan secara positif
atau cerita tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada penggalian pemecahan masalah dan negosiasi dengan
pengasuh, teman sebaya dan teman-teman lainnya. Kita juga akan merefleksikan
hubungan dengan pengasuh, tanggung jawab pengasuh dan apa yang dibutuhkan
oleh remaja dari pengasuhnya..

KEGIATAN 10.2 PERSELISIHAN DAN NEGOSIASI DENGAN ORANG
LAIN
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 40-50 menit
Tujuan: Belajar dan melatih kemampuan berkomunikasi yang tegas dan terhormat yang dapat
digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan pengasuh, orang dewasa lainnya, teman
sebaya dan teman-teman lainnya.
Pesan utama: Perselisihan tidak harus menjadi pengalaman yang negatif jika kamu menggunakan
pendekatan yang terhormat dan tegas.
Deskripsi: Peserta akan mempersiapkan permaian peran guna melatih dan mendemonstrasikan
penggunaan keterampilan berkomunikasi yang telah dipelajari sebelumnya dalam lokakarya ini
untuk menegosiasikan perbedaan pendapat atau situasi perselisihan dengan pengasuh, teman,
atau pacar.
Petunjuk:
BAGIAN A:
1. Jelaskan:
a. Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat, tanpa kekerasan dan
membahagiakan adalah melalui keterampilan berkomunikasi yang positif yang telah
kita pelajari dan praktikkan dalam sesi kelompok.
b. Hari ini kita akan membahas dan berlatih menggunakan keterampilan berkomunikasi
dalam situasi perselisihan dengan pengasuh, orang dewasa, teman sebaya atau
teman-teman lainnya.
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2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Tanyakan kepada peserta keterampilan mana yang menurut mereka dapat berguna
ketika mereka berbeda pendapat atau berselisih dengan teman-teman atau pacar
atau pengasuh mereka.
i. Tulis jawabannya pada flipchart.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Jika peserta tidak menyebutkan keterampilan
berkomunikasi yang tegas dan terhormat, khususnya pernyataan yang dimulai
dengan kata ‘Saya’, ingatkan mereka dan merujuk pada sesi yang membahas topik
ini.
3. Permainan peran:
a. Mintalah peserta untuk bekerja sama secara berpasangan atau dalam kelompok
yang terdiri dari tiga orang untuk membuat suatu cerita singkat yang akan
ditampilkan dalam permainan peran tentang remaja yang melakukan negosiasi
untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat dengan pengasuhnya.
b. Setelah melakukan persiapan selama kira-kira 5-8 menit, berikan kesempatan kepada
setiap kelompok atau pasangan untuk menampilkan permainan peran mereka.
c. Setelah setiap permainan peran selesai, tanyakan kepada peserta:
i. Perilaku positif yang apa yang kamu lihat dalam permainan peran yang ditampilkan?
ii. Menurut kamu apakan interaksi yang ditampilkan dapat diterapkan di keluarga
kamu? Mengapa ya atau mengapa tidak?
4. Diskusi kelompok dan curah pendapat:
a. Bantulah peserta untuk memikirkan cara-cara yang dapat membuat mereka merasa
bahwa mereka dapat memanfaatkan beberapa keterampilan yang telah mereka
pelajari dalam program ini.
b. Lakukan curah pendapat tentang bagaimana mengatasi hambatan (termasuk
kecemasan).
5. (Pilihan –apabila masih ada waktu) Ulangi permainan peran di atas, namun peserta harus
memilih skenario dengan rekan, teman, atau pacar.
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang telah mereka
pelajari dari kegiatan ini.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Untuk Langkah 5, periksa seberapa dalam pemahaman peserta tentang topik tersebut
dan apakah perlu meningkatkan keterlibatan peserta dalam latihan.

• Ingatlah untuk memberikan pujian kepada peserta yang telah menggunakan keterampilan
yang dipelajari dan menerapkannya selama program berlangsung.

• Anda mungkin perlu membantu peserta berlatih untuk beberapa skenario yang sulit, yaitu

dengan membantu mereka untuk mempertahankan komunikasi yang terhormat, tegas
dan terbuka.

• Tekankan bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi yang tegas, dan terhormatbaik
dengan pengasuh, teman sebaya dan teman-teman lainnya.

• Dorong peserta untuk bersikap realistis ketika menerapkan keterampilan tersebut dalam
skenario.

• Mintalah peserta untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan melawan perkataan
atau perbuatan teman-temannya yang tidak bisa mereka terima. Tanyakan bagaimana
mereka bisa mengatasi tanggapanyang diberikan oleh teman-teman mereka terhadap
perilaku ini (misalnya, disebut pengecut atau lemah).

KEGIATAN 10.3. CURAH PENDAPAT TENTANG APA YANG REMAJA
BUTUHKAN DARI PENGASUH, SERTA TANGGUNG JAWAB ORANG
DEWASA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Membuat peserta merenungkan apa yang remaja butuhkan dari pengasuhnya dan
tanggung jawab orang dewasa. Hasilnya akan digunakan dalam kegiatan berikutnya.
Pesan utama: Meskipun kita menjadi lebih mandiri dan memikul tanggung jawab yang lebih besar,
kita masih perlu pengasuh.
Deskripsi: Peserta akan melakukan curah pendapat tentang apa yang remaja butuhkan dari
pengasuh dan tanggung jawab orang dewasa. Informasi ini akan digunakan dalam kegiatan berikut.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Dalam kegiatan ini peserta akan merenungkan hubungan antara pengasuh dan
remaja dan apa yang diperlukan oleh remaja dari pengasuh mereka
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Apa yang anak-anak dan remaja butuhkan dari pengasuh mereka?
b. Apa peran dan tanggung jawab pengasuh bagi anak-anak/remaja?
c. Catat ide-ide peserta pada flipchart
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CATATAN UNTUK FASILITATOR: Contoh yang dapat diberikan: mencintai anak-anak, berbagi
kasih sayang, memberi pujian, mengajarkankepada anak-anak mana yang benar dan mana
yang salah, memberikan pedoman perilaku dan berdiskusi apabila terjadi kesalahan, dll.

KEGIATAN 10.4 MENJANGKAU PENGASUH
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 50-60 menit
Tujuan: Membuat peserta merenungkan hubungan mereka dengan pengasuhnya serta
mengekspresikan dan berbagi ide-ide tentang apa yang dibutuhkan oleh remaja dari pengasuh
mereka
Pesan utama:

•

Ada berbagai pengasuh dalam kehidupan remaja dan mereka merupakan sumber dukungan
dan bimbingan yang penting bagi remaja.

•

Remaja harus mencari bantuan atau dukungan dari pengasuh.

Deskripsi: Peserta akan membuat poster berisi gambar dan pesan kepada pengasuh tentang apa
yang dibutuhkan oleh anak-anak.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kami akan membuat poster berisi gambar dan pesan yang menjangkau pengasuh
untuk memberitahu mereka apa yang remaja butuhkan.
b. Kamu dapat mengacu pada ide-ide yang berasal dari curah pendapat yang baru saja
dilakukan dan ide-ide lain yang kamu miliki.
c. Kamu dapat bekerja sendiri atau berpasangan atau dalam kelompok kecil untuk
membantu merencanakan ide-ide kamu.
d. Tidak masalah apakah kamu seorang seniman atau bukan, yang penting adalah
mengekspresikan ide-ide kamu dan melakukannya sambil bersenang-senang.
2. Membuat poster:
a. Biarkan peserta memutuskan sendiri apakah mereka ingin bekerja sendiri atau
bersama kelompok
b. Sediakan kertas flipchart (kertas plano)/papan penyangga poster dan spidol atau
krayon warna-warni
c. Berikat waktu sekitar 30-40 menit untuk melakukan kegiatan ini
3. Pameran kelompok dan diskusi:
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a. Setelah selesai, tempelkan semua poster dan mintalah peserta untuk saling melihat
poster yang mereka buat.
b. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk menampilkan poster yang mereka
buat dan menjelaskan ide-ide apa yang melatarbelakangi pembuatan poster
tersebut.
c. Tanyakan kepada peserta di mana mereka ingin memajang poster mereka sehingga
pengasuh dapat melihatnya.
4. Jika memungkinkan, mintalah pengasuh untuk melihat poster-poster yang dibuat oleh
peserta dan memberikanumpan balik yang positif dan mendukung untuk remaja.
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka
menarik atau bermanfaat tentang kegiatan ini.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung ide-ide positif
dan suara remaja tentang peran dan tanggung jawab pengasuh. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk menghabiskan waktu luang dengan menciptakan sesuatu yang menarik, sehingga
fasilitator harus menunjukkan perhatian terhadap karya seni yang dibuat oleh peserta,
memberi ide-ide jika peserta terlihat kehabisan ide, mendorong penggunaan berbagai
jenis bahan jika pada awalnya merasa malu untuk menggunakannya dan tidak mengkritik.
Sediakan berbagai jenis bahan yang menarik, seperti kertas, pulpen dan krayon warna-warni,
cat, gambar-gambar dari majalah atau koran, gunting, dan lem yang dapat digunakan oleh
peserta untuk membuat poster. Mereka juga dapat menggunakan bahan-bahan alami jika
tersedia – misalnya, daun dan bunga - untuk ditempelkan di poster sebagai hiasan tambahan.
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KEGIATAN 10.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan melaui keterlibatan relawan aktivis.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi
di antara pengasuh, teman sebaya dan teman-teman lainnya dan mempraktikkan
keterampilan berkomunikasi yang tegas dan terhormat yang dapat digunakan untuk
mengatasi perbedaan pendapat dengan orang lain. Kita juga telah merenungkan apa
yang dibutuhkan oleh remaja dari pengasuh mereka serta tanggung jawab pengasuh.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kami berikutnya, cobalah untuk berpikir tentang
bagaimana kamu berkomunikasi dengan pengasuh dan orang lain, terutama
bagaimana kamu menangani perselisihan yang mungkin terjadi, lihat apakah kamu
dapat menggunakan pernyataan yang dimulai dengan kata ‘saya’ dan memikirkan
dampaknya apabila kamu berkomunikasi denga menggunakan cara ini.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada proyek masyarakat dan bagaimana cara
menginspirasi orang lain.
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SESI 11: HUBUNGAN KELUARGA
Gambaran Umum: Dalam sesi ini peserta akan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan
keluarga termasuk kerjasama dan bekerja bersama-sama, perilaku yang memberikan kontribusi
untuk kebahagiaan atau ketidakbahagiaan dalam keluarga, dan dampak yang timbul dari
pandangan gender tentang peran dan hubungan dalam keluarga.
Tujuan Utama:

•
•
•

Memahami bahwa perilaku individu dan sikap dalam hubungan keluarga dan interaksi
dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.
Mempelajari bahwa kerja sama dalam keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk
mengatasi tantangan bersama-sama.
Mempromosikan kesetaraan gender dalam peran keluarga.
Kegiatan Sesi 11

PERLENGKAPAN

Kegiatan 11.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 11.2: Bekerja sama
Tujuan: Memahami cara-cara kerja sama dalam kelompok
yang berguna dan tidak berguna untuk mengatasi tantangan

Lingkaran tali

20–30 menit

Kegiatan 11.3: Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dalam
keluarga
Tujuan: Memikirkan perilaku dan sikap yang memberikan
kontribusi bagi kebahagiaan dalam keluarga terlepas dari
siapa saja yang menjadi anggota keluarga.

Flipchart, spidol/pulpen warna
warni, kertas untuk peserta

30–40 menit

Kegiatan 11.4: Peran dalam keluarga
Tujuan: Memikirkan bagaimana konstruksi gender
berdampak pada hubungan keluarga

Tanda Setuju, Tidak Setuju,
Tidak Tahu

30–40 menit

Kegiatan 11.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10–15 menit
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ALUR SESI 11
KEGIATAN 11.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan: Pada sesi yang lalu kita telah membahas masalah negosiasi dan penyelesaian
masalah. Kita juga telah mulai membangun keterampilan untuk mengatasi perselisihan
dalam hubungan kita secara positif
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman
pribadinya atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan
diskusi pada sesi terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau
cerita tentang perubahan.

4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada kehidupan keluarga.
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KEGIATAN 11.2: BEKERJA SAMA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Memahami cara-cara kerja sama dalam kelompok yang berguna dan tidak berguna untuk
mengatasi tantangan
Pesan utama:

•

Ada banyak cara untuk berkomunikasi dan salah satu cara berkomunikasi yang paling
penting adalah memperhatikan dan mendengarkan satu sama lain.

•

Bekerja sama dalam kelompok dalam situasi yang menantang dapat menjadi suatu hal
yang menantang namun juga menyenangkan.

Deskripsi: Permainan dan diskusi untuk membantu peserta menerjemahkan pengalaman mereka
bekerja sama dalam suatu kelompok dan dalam hubungan serta prinsip-prinsip kerja sama
kelompok, khususnya untuk mengatasi tantangan.
Petunjuk:
1. Permainan dalam kelompok kecil:
a. Jelaskan: Kita akan melakukan suatu permainan.
b. Bagi peserta menjadi kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 5 orang.
c. Mintalah setiap kelompok untuk memutuskan hewan apa yang akan menjadi
identitas kelompok mereka.
d. Katakan kepada peserta bahwa mulai saat itu mereka hanya akan berkomunikasi
dengan satu sama lain dengan menirukan suara hewan tersebut.
e. Letakkan 2-3 lingkaran tali (berukuran cukup kecil agar menyulitkan namun masih
memungkinkan bagi semua anggota kelompok untuk berdiri di dalam lingkaran
tersebut) yang saling berdekatan bagi setiap kelompok.
f. Lakukan kegiatan yang menantang bagi peserta:
i. Katakan kepada semua peserta bahwa mereka harus mencari satu set lingkaran
tali (2 atau 3 lingkaran) dan mencari cara agar semua anggota kelompoknya dapat
masuk ke lingkaran tali tersebut – ingat, tidak boleh berbicara, hanya suara hewan
yang menjadi nama kelompok mereka yang boleh digunakan untuk berkomunikasi,
ii. Setelah mereka dapat mengatasi tantangan ini, katakan kepada peserta bahwa
mereka harus menemukan rumah baru yang ditempati oleh salah satu kelompok
lain, namun mereka harus pindah sebagai suatu kelompok dan mencari serta
menyepakati tempat baru. Mereka juga harus melihat bagaimana keadaan
kelompok lain yang juga akan pindah dan mungkin menginginkan tempat yang
sama dengan kelompoknya.
iii.Ketika kelompok-kelompok tersebut berpindah, fasilitator harus berkeliling dan
menyingkirkan satu lingkaran tali dari setiap kelompok sehingga ruang yang
tersedia semakin kecil untuk ditempati oleh setiap kelompok.
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iv. Amati bagaimana kelompok-kelompok ini berkomunikasi dengan satu sama lain
dan bagaimana mereka saling menolong.
2. Diskusi kelompok:
a. Bagaimana rasanya pengalaman yang diperoleh dari permainan tersebut
b. Apa yang kamu pelajari tentang kerja sama dalam kelompok, komunikasi dan
hubungan yang terjadi selama kegiatan ini berlangsung?
c. Ucapkan terima kasih kepada semua orang atas kesediaannya untuk berbagi.

KEGIATAN 11.3: KEBAHAGIAAN DAN KETIDAKBAHAGIAAN
DALAM KELUARGA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Memikirkan perilaku dan sikap yang memberikan kontribusi bagi kebahagiaan dalam
keluarga terlepas dari siapa saja yang menjadi anggota keluarga
Pesan utama:

•
•

Sebagian besar keluarga mengalami saat-saat bahagia dan tidak bahagia

•

Jika suatu keluarga sangat tidak bahagia maka mungkin perlu bantuan untuk mengatasi
masalah-masalah yang mengganggu keluarga tersebut.

Kita harus ingat bahwa perbuatan dan sikap kita dapat membuat keluarga kita bahagia atau
tidak bahagia

Deskripsi: Curah pendapat yang kreatif serta latihan mengekspresikan diri dalam kelompok kecil.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan berbicara tentang sekelompok orang yang sebagian besar dari kita hidup
dan tumbuh bersamanya, yaitu keluarga
b. Jenis keluarga yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Kadang-kadang satu
keluarga terdiri dari banyak orang dan kadang-kadang hanya beberapa; kadangkadang orangtua dan kakek-nenek, bibi dan paman, sepupu dan saudara adalah
bagian dari keluarga, dan kadang-kadang keluarga mencakup orang yang tidak
memiliki hubungan darah dengan keluarga tersebut.
2. Curah pendapat dan menggambar bersama kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 orang
b. Bagikan secarik kertas berukuran A3/A2 dan spidol/pulpen/pensil/krayon warna
warni kepada setiap kelompok
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c. Mintalah peserta untuk membuat dua buah gambar peta pikiran.
i. Pada gambar peta pikiran yang pertama gambarlah atau tulislah bebeberapa hal
yang membuat suatu keluarga tidak bahagia
ii. Pada gambar peta pikiran yang kedua buatlah gambar atau tulislah beberapa hal
yang membuat suatu keluarga bahagia.
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 10-15 menit, mintalah kelompok-kelompok kecil ini untuk bergabung
kembali dan berbagi ide-ide mereka dengan semua peserta.
b. Berilah pujian dan tepuk tangan untuk ide-ide yang dilontarkan oleh setiap kelompok.
c. Jika ada ide-ide penting yang yang belum disebutkan oleh peserta (lihat Lampiran
10), usulkan ide-ide tersebut kepada peserta untuk dipertimbangkan..
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Ada berbagai cara yang kita atau orang lain lakukan untuk membantu membuat
keluarga bahagia atau yang menyebabkan ketidakbahagiaan dalam keluarga –
pikirkan apakah tindakan yang kamu lakukan membantu membuat keluarga kamu
lebih bahagia.
b. Dan jika keluarga kamu tidak bahagia, pikirkan apakah kamu perlu meminta bantuan
untuk menangani hal ini atau kamu bisa mencoba beberapa keterampilan untuk
mengatasi ketidakbahagiaan ini dan keterampilan mengekpresikan perasaan yang
kita pelajari di awal program. Jika tindakan ini tidak membantu membuat kamu dan
keluarga kamu lebih bahagia maka mungkin kamu perlu meminta bantuan dari orang
lain yang namanya tercantum pada lembar rujukant.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Ingatlah untuk membawa lembar rujukan (lihat
Lampiran 18)
c. Seringkali keluarga memiliki beberapa aspek yang membuat mereka bahagia dan
aspek-aspek lain yang membuat mereka tidak bahagia. Namun, suasana keluarga
yang lebih banyak/sering bahagia daripada tidak bahagia akan berdampak baik
untuk anggota keluarga tersebut, khususnya anak-anak dan remaja..

KEGIATAN 11.4: PERAN DALAM KELUARGA
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Memikirkan bagaimana konstruksi gender berdampak pada hubungan keluarga
Pesan utama:

•

Keyakinan dan pandangan tentang peran-peran gender memiliki pengaruh besar terhadap
pola hubungan dalam keluarga.
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•

Keluarga yang menerapkan peran gender yang flexible akan lebih mudah beradaptasi
dengan perubahan

Deskripsi: Permainan untuk mengekspresikan pendapat tentang berbagai isu yang berkaitan
dengan peran gender dalam keluarga.
Petunjuk:
1. Tempelkan tiga tanda di sekeliling ruangan:
a. Setuju
b. Bingung/Tidak tahu
c. Tidak setuju
2. Jelaskan:
a. Kamu akan mengekspresikan pendapat pribadi kamu tentang beberapa pernyataan
yang berkaitan dengan peran gender dalam keluarga.
b. Pertama saya akan membacakan suatu pernyataan dan kamu akan memikirkan
pernyataan tersebut serta memutuskan sendiri apakah kamu setuju atau tidak setuju
dengan pernyataan tersebut, atau kamu bingung dan tidak tahu harus memutuskan
apa.
c. Ingat tidak ada jawaban yang benar atau salah –kegiatan ini dimaksudkan agar kamu
dapat mengekspresikan apa yang kamu pikirkan dan rasakan tentang pernyataan
tertentu dan kita akan membahasnya secara berkelompok sehingga kita dapat
memahami pendapat setiap orang.
d. Mintalah semua orang untuk berdiri dan tunjukkan kepada mereka di mana letak
tanda-tanda setuju, tidak setuju, dan tidak tahu.
3. Bacakan pernyataan berikut ini satu per satu:
a. Hanya anak perempuan yang perlu belajar memasak.
b. Mengajar anak laki-laki berkelahi adalah tugas seorang ayah.
c. Laki-laki dalam keluarga harus tahu bagaimana cara memperbaiki segala sesuatu di
rumah.
d. Kedudukan laki-laki dan perempuan tidak bisa setara dalam rumah tangga atau
dalam keluarga.
e. Perempuan harus memiliki hak yang sama dalam mengelola keuangan keluarga.
f. Hanya perempuan yang tahu bagaimana cara mengurus bayi; laki-laki tidak
g. Anak laki-laki dapat melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga, tapi anak
perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga lebih banyak lagi.
4. Diskusi tentang perbedaan pendapat:
a. Tunjukkan persamaan dan perbedaan pendapat khususnya jika ada kecenderungan
yang kuat berdasarkan jenis kelamin untuk berbagai pernyataan.
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b. Mengapa kamu setuju/tidak setuju dengan pernyataan ini? Tunjukkan alasannya
dari sudut pandang kamu.
c. Apa yang membingungkan kamu tentang pernyataan ini?
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):

©Partners4Prevention

©Partners4Prevention

a. Menurut kamu apa yang mengejutkan atau apa yang telah kamu pelajari dari kegiatan
ini?

©Partners4Prevention
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KEGIATAN 11.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita membahas hubungan keluarga.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan apakah ada hal-hal yang
dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan kebahagiaan
keluarga kamu?
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada jenis-jenis hubungan – pertemanan atau
berpacaran.
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SESI 12: PERTEMANAN DAN HUBUNGAN
YANG MEMBAHAGIAKAN DAN PENUH
PERHATIAN
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri dan perilaku hubungan
yang bahagia dan penuh perhatian, serta mengembangkan keterampilan membangun pertemanan.
Tujuan Utamat:

•
•
•

Mengetahui apa saja yang membuat suatu hubungan bahagia dan penuh perhatian dan
hal-hal apa saja yang menimbulkan masalah dalam suatu hubungan.
Memiliki standar yang sama tentang perilaku yang baik dan penuh perhatian dalam
hubungan berpacaran dan pertemanan.
Meningkatkan keterampilan membangun hubungan.
Kegiatan Sesi 12

PERLENGKAPAN

Kegiatan 12.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 12.2: Hubungan yang bahagia dan tidak bahagia
Tujuan: Mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadikan
suatu hubungan penuh perhatian, positif, membahagiakan,
dan aspek-aspek yang menjadikannya tidak
membahagiakan, negatif, atau bermasalah

Flipchart, spidol, skenario,
pulpen

40–45 menit

Kegiatan 12.3: Mengenal orang
Tujuan: Melatih cara untuk mengenal orang

Flipchart, spidol, pulpen, kartu
percakapan

20–30 menit

Kegiatan 12.4: Mencari teman baru
Tujuan: Remaja akan belajar keterampilan membangun suatu Flipchart, spidol
hubungan.

30–40 menit

Kegiatan 12.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10–15 menit
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ALUR SESI 12
Selamat Datang
Hubungan yang bahagia
dan tidak bahagia
Mengenal orang

Mencari teman baru
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 12.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita membahas hubungan keluarga dan apa yang membedakan
antara keluarga bahagia dan keluarga tidak bahagia.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya yang ingin
kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
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4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada penggalian hubungan pertemanan dan hubungan yang
penuh perhatian dan membahagiakan.

KEGIATAN 12.2: MENCARI TEMAN BARU
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Remaja akan belajar keterampilan menjalin suatu hubungan.
Pesan utama: Pertemanan yang membahagiakan merupakan hal penting bagi manusia, sehingga
belajar dan mempraktikkan keterampilan untuk menjalin pertemanan dan hubungan yang baik
merupakan salah satu ide bagus untuk kita lakukan.
Deskripsi: Melalui permainan peran, remaja akan menggali berbagai cara untuk mulai mencari
teman baru.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Membuka percakapan dengan teman sebaya adalah salah satu cara untuk mengenal
seseorang dan mulai membina pertemanan atau hubungan.
b. Kita akan memikirkan dan mencoba berbagai cara untuk memulai pertemanan atau
hubungan.
2. Diskusi kelompok:
a. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk menjelaskan bagaimana jalinan
pertemanan dengan sahabat mereka dimulai atau bagaimana mereka mencari
teman baru di sekolah.
i. Cobalah untuk mendapatkan contoh hubungan yang baru terjalin untuk
mendapatkan kiat-kiat yang berhubungan dengan kehidupan remaja.
b. Sementara peserta berbagi cerita, tulis berbagai perilaku untuk memulai suatu
hubungan pada flipchart.
c. Tanyakan kepada peserta apakah mereka memiliki ide-ide lain untuk ditambahkan
pada daftar yang telah dibuat.
d. Jika belum disebutkan, Anda mungkin dapat bertanya apakah cara-cara untuk
mengawali suatu hubungan berikut ini dapat diterapkan dalam kelompok mereka:
i. “Saya perhatikan kita berdua memiliki kelas matematika yang sama. Maukah kamu
mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama setelah pulang dari sekolah?”
ii. “Menurut saya kamu benar-benar menarik. Saya ingin lebih sering bersama kamu
agar bisa mengenal kamu lebih baik. Bagaimana menurut kamu?”
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iii.“Saya akan nonton pertandingan sepak bola nanti. Kamu mau pergi ke sana
bersama saya? “
iv. “Kamu mau nonton acara drama sekolah? Mungkin kita bisa bertemu di sana? “
v. “Saya benar-benar menikmati waktu saya bersama kamu dan sepertinya kita
berdua senang melakukan banyak kegiatan yang sama. Maukah kamu jadi pacar
saya?”
vi.“Saya sungguh-sungguh menyukaimu. Setiap kali kita menghabiskan waktu
bersama, saya merasa senang. Maukah kamu jadi pacar saya?”
vii.Cari tahu kegiatan apa yang mereka sukai dan apa minat mereka
3. Permainan peran dalam kelompok kecil
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok kecil (terdiri dari 3-4 orang)
b. Setiap kelompok harus mempersiapkan permainan peran pendek tentang memulai
suatu hubungan dan berkenalan..
4. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Catat setiap ide baru tentang cara-cara memulai hubungan dan berkenalan pada
flipchart.
b. Jelaskan kepada peserta bahwa kadang-kadang orang mungkin ingin memulai
hubungan dengan kita, ketika kita tidak mau. Bagaimana kita menanggapi hal ini
dengan cara yang terhornat dan tegas?
c. Catat tanggapan yang tegas dan terhormat pada flipchart.
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan kepada peserta apa yang menurut mereka bermanfaat dari kegiatan ini
dan apakah mereka bisa menggunakan keterampilan ini dalam kehidupan mereka
sehari-hari.

KEGIATAN 12.3: MENGENAL SESEORANG
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Mempraktikkan cara-cara untuk mengenal seseorang.
Pesan utama: Memulai hubungan pertemanan atau jenis hubungan lainnya kelihatannya sulit,
namun berbagi dan mencari tahu lebih banyak tentang seseorang adalah salah satu cara penting
untuk membangun hubungan yang baik.
Deskripsi: Peserta akan melakukan permainan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
untuk membuka percakapan agar lebih mengenal anggota kelompok.
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Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Meskipun kita telah bertemu beberapa kali sebagai suatu kelompok mungkin masih
ada hal-hal yang orang belum tahu tentang kamu atau yang kamu belum tahu
tentang orang lain.
b. Jadi kita akan melakukan permainan yang meminta kamu untuk melakukan
percakapan tentang suatu topik dengan peserta lain dalam kelompok.
c. Mulailah mencari pasangan –sebaiknya kamu mencari seseorang dalam kelompok
yang tidak kamu kenal dengan baik.
d. Setiap pasangan harus mengambil kartu percakapan dari fasilitator.
e. Kalian berdua masing-masing akan memiliki waktu sekitar 3 menit untuk menjawab
pertanyaan yang tercantum pada kartu, saling mengucapkan terima kasih dan
beralih ke orang lain dan menulangi proses.
KARTU PERCAKAPAN:
• •Orang yang saya kagumi...
• Benda favorit saya...
• Kegiatan yang benar-benar saya nikmati...
• Sesuatu yang saya tunggu-tunggu ...
• Impian liar yang saya punya ...
• Sesuatu yang benar-benar saya inginkan ...
• Hal yang paling lucu yang pernah terjadi pada saya ...
• Sesuatu yang saya ingin lakukan ketika saya sedang bersama keluarga saya ...
• Saya merasa paling bahagia ketika ...
• Tempat favorit saya…
• Kegiatan yang saya nikmati bersama teman-teman saya...
• Saya harap saya memiliki (yang tidak saya ceritakan kepada orang lain) adalah ...
• Setelah dewasa, saya ingin menjadi...
• Satu hal yang saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik...
• Sesuatu yang ingin saya simpan selamanya…
• Sesuatu yang saya takuti...
• Sesuatu yang saya tunggu-tunggu…
2. Melakukan permainan:
a. Setelah sekitar 6 menit, mintalah peserta untuk berganti pasangan dan mendapatkan
kartu percakapan baru.
b. Ulangi permainan sekali lagi jika masih ada waktu.
3. Diskusi kelompok (setelah 2-3 ronde diskusi tentang perkenalan secara berpasangan):
a. Apa yang kamu alami dan pelajari dari kegiatan ini?
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4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Setiap jenis hubungan dekat bertujuan untuk mengenal seseorang dan kita harus
berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman dengan teman dekat, anggota keluarga,
pengasuh, atau pacar - tetapi kita juga perlu merasa aman dan bahagia dalam
hubungan yang kita jalani (Lampiran 10) agar dapat berbagi secara terbuka dan jujur.
Kita harus menjadi pendengar yang baik ketika orang sedang berbagi pikiran, perasaan, dan
pengalamannya dengan kita.

KEGIATAN 12.4: HUBUNGAN YANG BAHAGIA DAN TIDAK
BAHAGIA
(Diadaptasi dari PREPARE and Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadikan suatu hubungan penuh perhatian, positif,
membahagiakan dan aspek-aspek yang menjadikannya tidak membahagiakan, negatif, atau
bermasalah.
Pesan utama:

•

Kita harus memikirkan hal-hal apa yang membuat suatu pertemanan atau hubungan
berpacaran (atau hubungan apapun dengan orang lain) membahagiakan atau tidak
membahagiakan, sehingga kita dapat mengenalinya dan terus melakukan hal-hal yang
membuat suatu hubungan bahagia atau mengatasi ketidakbahagiaan.

•

Kita harus memikirkan apakah kita memiliki standar yang berbeda untuk hubungan yang
berbeda - jika ada teman yang tidak peduli atau menyakiti kita atau membuat kita tidak
nyaman maka kita tidak akan ingin berteman dengannya. Apakah hal yang sama berlaku
untuk hubungan berpacaran?

Deskripsi: Peserta akan merenungkan hubungan yang mereka jalani dan mereka lihat, serta
mengidentifikasi perilaku yang menjadikan hubungan tersebut membahagiakan atau tidak
membahagiakan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kebanyakan orang mungkin ingin menjalani hubungan yang bahagia, penuh
perhatian dan saling menghormati, entah itu hubungan dengan teman, pacar, atau
anggota keluarga.
b. Hari ini kita akan memikirkan dan membahas seperti apa kelihatannya dan seperti
apa rasanya menjalani hubungan yang kita inginkan.
2. Refleksi pribadi:
a. Mintalah peserta untuk duduk berdiam diri sejenak atau jika memungkinkan menutup
mata mereka, sehingga mereka dapat fokus pada latihan refleksi.
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b. Pikirkan tentang seseorang atau orang-orang dalam hidup kamu yang telah
membantu kamu merasa senang dengan diri kamu dan yang menurut kamu peduli
dengan kamu dan yang menurut kamu memiliki hubungan yang bahagia dengan
kamu. Mereka mungkin bagian dari hidup kamu sekarang atau di masa lalu, baik
dalam jangka waktu lama atau dalam waktu singkat. Orang-orang tersebut bisa
siapa saja asalkan mereka peduli dan menghormati kamu.
c. Tentukan siapa orang-orang tersebut. Kamu tidak perlu memberitahu siapa mereka.
d. Orang-orang tersebut membuat kamu merasa apa?
e. Bagaimana cara orang-orang tersebut menunjukkan bahwa mereka peduli dengan
kamu?
f. Apa yang membuat suatu hubungan bahagia?
3. Diskusi kelompok:
a. Mintalah peserta untuk membuka mata mereka.
b. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi tentang bagaimana perasaan mereka
memiliki hubungan yang penuh perhatian dan perilaku apa yang menjadikan suatu
hubungan penuh perhatian dan bahagia.
i. Tulis pendapat-pendapat mereka pada flipchart.
c. Perhatikan apa yang dilakukan setiap orang untuk menciptakan suatu hubungan
yang penuh kasih sayang dan membahagiakan–Menurut kamu apakah dalam suatu
hubungan hanya perlu satu orang untuk membuat hubungan tersebut bahagia dan
penuh kasih sayang?
d. Pendapat ini dapat diterapkan pada jenis hubungan yang mana?
e. Menurut kamu, apakah kita harus berharap untuk memiliki hubungan berpacaran
yang penuh kasih sayang dan bahagia selayaknya hubungan kita dengan temanteman? Mengapa kita mengharapkan sesuatu yang berbeda?
4. Jelaskan:
a. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas interaksi yang dilakukan dengan cara
yang terhormat, dapat dipercaya, dan aman.
b. Pandangan-pandangan ini mungkin juga diperlukan ketika kita berpikir untuk
merawat suatu hubungan.
c. Kadang-kadang hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak bahagia atau tidak
aman; hubungan ini dapat mencakup hubungan dekat, misalnya dengan anggota
keluarga, teman baik, pacar, teman keluarga, atau guru dan hubungan dengan orangorang yang tidak terlalu kita kenal atau bahkan tidak kita kenal sama sekali, seperti
tetangga, tokoh masyarakat, atau orang asing
5. Diskusi kelompok:
a. Bagaimana suatu hubungan dapat berubah menjadi tidak bahagia atau tidak aman?
(Catat tanggapan peserta pada flipchart)
b. Bagaimana suatu hubungan dapat berubah menjadi menyakitkan, atau kasar atau
diwarnai kekerasan? (Catat tanggapan peserta pada flipchart)
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c. Apakah kita berpendapat bahwa aspek-aspek yang tidak membahagiakan dalam
hubungan berpacaran lebih dapat diterima atau kurang dapat diterima dibandingkan
dengan dalam hubungan pertemanan?
d. Mengapa kita memiliki standar atau ekspektasi yang berbeda (atau serupa) untuk
hubungan berpacaran dan hubungan pertemanan?
6. Mintalah peserta untuk membentuk empat kelompok kecil berikan kepada masing-masing
kelompok satu skenario. Mintalah setiap kelompok untuk membaca skenario tersebut dan
kemudian tuliskan:
a. Hal-hal apa yang memenuhi aspek penuh perhatian, bahagia atau baik tentang
hubungan ini?
b. Hal-hal apa yang tidak membahagiakan, menimbulkan masalah atau buruk tentang
hubungan ini?
CERITA 1: Thomas dan Maria sering pergi bersama - mereka mengerjakan pekerjaan rumah
pada hari kerja dan pada akhir pekan mereka suka menonton acara televisi favorit mereka
dan pergi ke pesta bersama-sama. Mereka memiliki banyak kesamaan dan memiliki
minat yang sama. Mereka dapat saling bercerita tentang harapan dan impian mereka dan
menyelesaikan setiap perbedaan pendapat secara damai.
CERITA 2: Jefri dan Ruth selalu bertemu di pesta-pesta di akhir pekan. Mereka bersenangsenang dengan cara bermabuk-mabukan dan berdansa dan biasanya berakhir dengan
berhubungan seks di pesta. Mereka tidak bergaul di rumah atau mengobrol di telefon.
Hubungan mereka hanya terbatas pada mabuk bersama dan berhubungan seks. Jefri punya
banyak pacar dan ia juga berhubungan seks dengan beberapa pacarnya dan bermesraan
dengan pacar-pacarnya yang lain.
CERITA 3: Debi duduk di kelas 11, tetapi ia tidak ingin berpacaran dengan anak-anak
sebayanya, karena ia lebih senang berpacaran dengan orang yang usianya lebih tua
yang dapat menyenangkan dirinya. Pacarnya saat ini berusia 22 tahun dan memiliki
pekerjaan yang baik. Ia punya sepeda motor dan selalu membelikan hadiah-hadiah untuk
Debi, seperti ponsel, dan bahkan berjanji untuk membiayai sekolahnya karena sekarang
ayahnya menganggur. Pacarnya dapat diajak bersenang-senang, namun kadang-kadang ia
membosankan, karena Debi tidak memiliki minat yang sama dengan pacarnya, sehingga ia
mengalami kesulitan untuk mengobrol dengan pacarnya.
CERITA 4: Tenus dan Yemima berteman ketika mereka masuk SMA. Mereka berdua baru
pindah ke daerah tersebut dan sama-sama menjadi anak baru di sekolah yang sama. Mereka
selalu terlihat bersama, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Tenus mengalami
kesulitan dengan pelajaran matematika dan sains, sehingga Yemima membantunya
mengerjakan pekerjaan rumah dan memahami mata pelajaran tersebut. Yemima pemalu,
jadi Tenus mengatur berbagai kegiatan sosial bagi mereka. Yemima berusaha untuk selalu
setuju dengan Tenus dan mengikuti apapun yang ia lakukan bahkan ketika Yemima sendiri
merasa tidak nyaman. Ketika Yemima benar-benar tidak sependapat dengan Tenus, Tenus
marah.
CERITA 5: Sarce dan Adrian tinggal di daerah yang berbeda. Mereka mengobrol di telefon
seminggu sekali, tetapi hanya dapat bertemu satu sama lain sekali atau dua kali sebulan
ketika ibu Sarce mengunjungi bibinya yang tinggal bersebelahan dengan Adrian. Ketika
bertemu mereka biasanya bermesraan (berciuman dan saling meraba).
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CERITA 6: Victoria dan Wibe telah saling kenal sejak mereka sama-sama sekolah di SMP
yang sama. Sekarang meskipun mereka telah duduk di bangku SMA, mereka masih
melakukan kegiatan bersama setelah sekolah usai. Mereka sering mengerjakan pekerjaan
rumah bersama-sama dan mereka melewati akhir pekan sebagian besar bersama-sama
pula dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka berdua, seolah-olah
mereka tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Ketika mereka benar-benar bertengkar,
mereka merasa perlu untuk berpisah untuk sementara waktu sebelum menyelesaikan
masalah mereka bersama-sama.
7. Group feedback and discussion:
a. Setelah sekitar 10 Menit, mintalah setiap kelompok untuk berbagi cerita yang mereka
baca dan berbagi pengamatan mereka tentang hubungan tersebut dari sisi positif
dan sisi negatif.
8. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Kadang-kadang orang-orang yang berada dalam hubungan mungkin merasa
bingung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, terutama jika orang tersebut
adalah seseorang yang dekat dengan mereka dan menurut mereka seseorang yang
mereka sayangi.
b. Kita harus berpikir: bagaimana perasaan yang penuh kasih dan penuh perhatian
menjelma dalam perilaku dan tindakan mereka yang menyakitkan? Tidak peduli
siapa pun itu, kamu tidak boleh dilecehkan, jadi jika kamu merasa tidak aman atau
khawatir atau dilecehkan maka kamu harus memberitahu orang dewasa yang
dipercaya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.
c. Ingatlah bahwa perilaku orang yang kasar atau diwarnai kekerasan bukan kesalahan
atau tanggung jawab kamu, namun mendapatkan bantuan untuk diri kamu sendiri
adalah tanggung jawab kamu.
9. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?

CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Peserta yang pernah menjalin hubungan yang mengandung kekerasan, pelecehan,

kasar atau tidak peduli mungkin merasa tidak nyaman selama latihan ini dan membutuhkan dukungan tambahan.

• Pastikan agar tetap waspada terhadap setiap kegundahan yang timbul dan berikan
tanggapan yang mendukung.

• Pastikan juga bahwa di akhir sesi ini Anda dapat ditemui oleh siapapun yang mungkin

ingin membahas berbagai isu dan memberikan daftar sumber dukungan kepada semua
peserta, sehingga mereka dapat mencari bantuan untuk masalah yang mereka hadapi
secara diam-diam.

Informasi untuk fasilitator:Lihat Lampiran 11
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KEGIATAN 12.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan
mengusulkan cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas hubungan yang penuh perhatian dan membahagiakan
serta mempraktikkan berbagai ide tentang bagaimana mencari teman baru.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan)::
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan apakah hubungan kamu
dengan orang-orang yang berbeda-beda bahagia dan penuh kasih sayang atau
tidak. Pikirkan apakah kamu berkontribusi untuk mewujdukan kebahagiaan dalam
suatu hubungan, atau apakah kamu perlu bantuan untuk menangani hubungan yang
tidak bahagia.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada hubungan berpacaran.
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SESI 13: BERPACARAN YANG AMAN DAN
BERTANGGUNG JAWAB
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri pasangan ideal dan
karakteristik sebuah hubungan dengan penekanan pada hubungan yang bahagia, penuh kasih
sayang, dan setara, yang dapat diterapkan pada berbagai jenis hubungan termasuk hubungan
pacaran. Selain itu juga dikembangkan keterampilan untuk menolak dengan tegas dan percaya
diri.
Tujuan Utama:

•
•

Membangun sebuah harapan bahwa berpacaran dan jenis hubungan lainnya adalah suatu
pengalaman yang bertanggung jawab dan aman tanpa kekerasan atau merugikan
Mengembangkan keterampilan untuk menilai pandangan-pandangan untuk menjalin
hubungan di masa depan, termasuk dalam memilih pasangan, kesetaraan di antara
pasangan, dan pengambilan keputusan dalam suatu hubungan
Session 13 Activities

MATERIALS

Kegiatan 13.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan peserta
untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10–15 menit

Kegiatan 13.2: Memilih pasangan
Tujuan: Membantu peserta memikirkan dan mengidentifikasi
kualitas dan ciri-ciri penting yang dimiliki oleh seorang
pacar.

Kertas Flipchart/plano, spidol

20–30 menit

Kegiatan 13.3:Hubungan yang setara dan penuh kasih
sayang
Tujuan: Membantu peserta memahami bagaimana hubungan
berpacaran yang setara dan penuh kasih sayang terjalin dan
apa manfaat yang diberikan oleh hubungan tersebut.

Kertas Flipchart/plano, spidol,
skenario, pulpen

30–40 menit

Kegiatan 13.4: Membuat pilihan yang meyakinkan dalam
hubungan berpacaran
Tujuan: Membantu peserta mengembangkan keterampilan
untuk menolak dengan tegas.

Kertas Flipchart/plano, spidol

20–30 menit

Kegiatan 13.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan hasil pembelajaran, dan mendorong peserta
untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

10–15 menit
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ALUR SESI 13
Selamat Datang

Memilih pasangan
Hubungan yang setara dan penuh
kasih sayang
Membuat pilihan yang meyakinkan dalam
hubungan berpacaran
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 13.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian
(keingintahuan), perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta
untuk melakukan diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita fokus pada hubungan yang hangat dan menyenangkan, serta
bagaimana memulai hubungan pertemanan.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan)::
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya yang ingin
kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada hubungan berpacaran.
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KEGIATAN 13.2: MEMILIH PACAR
(Diadaptasi dari PREPARE and Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membantu peserta memikirkan dan mengidentifikasi kualitas dan ciri-ciri penting yang
dimiliki oleh seorang pacar.
Pesan utama:

•

Kita perlu ingat ciri-ciri apa yang paling penting bagi kita yang harus ada pada seseorang
agar ia dapat menjadi teman atau pacar kita, sehingga kita sama-sama dapat menjalin
hubungan yang baik.

•

Mengetahui apa yang paling penting, apa yang menjadi “nilai tambah”, dan apa yang
merusak suatu hubungan dapat membantu kita untuk menjalin hubungan yang baik dan
mengakhiri hubungan yang hancur karena perilaku atau sikap yang tidak dapat diterima.

Deskripsi: Dengan menggunakan metafora membuat kue, peserta akan melakukan curah pendapat
tentang kualitas apa yang harus dimiliki, apa yang merupakan “nilai tambah,” dan apa yang merusak
hubungan pertemanan atau berpacaran.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Ingatkan peserta bahwa pada sesi terakhir kita membahas hubungan yang bahagia
dan tidak bahagia dan apa yang harus dilakukan terhadap hubungan yang tidak
bahagia dan kasar.
b. Hari ini kita akan membahas bagaimana memilih teman atau pacar.
c. Kita perlu berpikir tentang kualitas atau ciri-ciri yang penting bagi kita yang harus
dimiliki oleh seorang pacar.Kamu dapat menyamakan cara kamu memilih pacar
dengan cara membuat kue:
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Siapkan diri Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat
memberikan penjelasan secara terperinci dengan mudah dan dengan cara yang menarik
kepada peserta
i. i.
Ada berbagai lapisan dalam kue dan setiap lapisan membutuhkan bahan
yang berbeda.
ii. Untuk membuat kue yang sebenarnya, kamu mungkin membutuhkan telur, tepung
terigu, mentega, soda kue, dan gula. Ini adalah bahan-bahan yang harus ada agar
kita bisa membuat kue. Bahkan jika salah satu bahan tidak tersedia, kita tidak
akan dapat membuat kue. Contohnya, jika kita hanya memiliki tepung terigu, susu
dan telur, apakah kita masih bisa membuat kue? Atau mungkin jika kita bercampur
soda kue dengan gula dan telur, apakah kita akan dapat membuat kue?
iii.Setelah kita memanggang kue, kita dapat menghias kue tersebut dengan krim
gula. Tetapi apaka icing diperlukan untuk membuat kue? Krim gula hanyalah
sesuatu yang kita tambahkan agar kue terasa lebih manis dan kue terlihat lebih
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cantik, namun krim gula bukan bahan yang penting. Tanpa krim gula kita masih
bisa membuat kue.
iv. Dan mungkin di atas krim gula kita taburkan kacang-kacangan dan buah-buahan.
Tetapi jika kita tidak memiliki kacang-kacangan dan buah-buahan, kita masih
bisa membuat kue. Kacang-kacangan, buah-buahan dan taburan lainnya yang
menghiasi kue hanyalah hiasan.
2. Diskusi kelompok yang disertai dengan penjelasan dari fasilitator:
a. Sekarang saya ingin kalian mempertimbangkan bahwa memilih pasangan adalah
seperti membuat kue.
b. Pikirkan orang seperti apa yang kamu inginkan untuk menjalin hubungan berpacaran
dengan kamu, dan jenis hubungan yang kamu inginkan. Apa yang membuat suatu
hubungan benar-benar menjadi hubungan yang kamu inginkan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Gambarkan poin-poin/cerita dengan menggambar sebuah
kue selagi Anda menjelaskan.
c. Bahan-bahan yang harus ada untuk membuat kue – ini adalah ciri-ciri penting yang
“harus ada” dalam diri seorang pacar dan dalam suatu hubungan
i. Pikirkan tentang apa yang paling penting bagi kamu yang harus ada dalam
suatu hubungan atau dalam diri teman atau calon pacar kamu - ini akan menjadi
bahan pokok bagi kamu, yaitu bahan-bahan yang dapat menghasilkan kue yang
sebenarnya; atau dalam kasus ini, hal-hal yang menjadikan suatu hubungan yang
benar bagi kamu. Jadi jika seseorang tidak memiliki ciri-ciri tertentu atau jika
hubungan kamu tidak memiliki ciri-ciri tertentu yang penting untuk kamu, maka
kamu tidak dapat membuat “kue”, atau tidak dapat memiliki hubungan yang baik.
Jika hal ini terjadi, kamu harus memutuskan apa yang harus dilakukan.
ii. DISKUSI: Sebutkan beberapa ciri-ciri yang harus ada dalam diri seorang teman
yang baik atau calon pacar yang baik bagi kamu (Catat ide-ide yang dilontarkan
oleh peserta dan tuliskan pada diagram dalam bagian utama kue - ini biasanya
berkaitan dengan sifat-sifat yang baik dan penuh perhatian, cerdas, suka bekerja
keras, memperlakukan orang dengan hormat, memiliki beberapa kesenangan
yang sama dengan saya).
d. Krim gula - ini adalah salah satu ciri-ciri pacar atau teman, atau hubungan yang
merupakan “nilai tambah”, tetapi tidak perlu ada.
i. DISKUSI: Sebutkan beberapa ciri yang merupakan “nilai tambah”? (Tulis ide-ide
peserta pada diagram dalam bagian krim gula - ini biasanya berkaitan terutama
dengan popularitas atau bakat)
e. Buah-buahan, kacang-kacangan, taburan, atau hiasan lainnya - ini adalah ciri-ciri
yang merupakan “pemanis” dalam diri seorang pacar, atau teman, atau hubungan,
yang akan menambah nilainya, namun tidak harus ada. Kamu akan menemukan
“buah-buahan” atau hiasan lainnya setelah kamu lebih mengenal pacar kamu dan
membina hubungan dengannya.
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i. DISKUSI: Sebutkan beberapa ciri-ciri “pemanis” (Tulis ide-ide peserta pada
diagram dalam bagian krim gula - ini biasanya berkaitan terutama penampilan).
f. RANGKUMAN: Tentu saja ada hal-hal dalam suatu hubungan dan dalam diri pacar
kita yang benar-benar kita inginkan, tetapi mungkin tidak terlalu penting, seperti krim
gula. Memang kita akan lebih senang jika ada krim gula, namun kita bisa berkompromi
jika bahan-bahan atau ciri-ciri penting ada dalam diri pacar kita. Dan mungkin juga
ada beberapa hal yang akan menyenangkan jika tersedia, seperti kacang-kacangan
atau buah-buahan atau taburan, tetapi semua itu hanya pemanis yang memberikan
semangat serta tidak penting untuk menciptakan hubungan yang baik.
g. Perusak atau “telur yang buruk” - ini adalah ciri-ciri yang dalam diri seorang pacar
atau suatu hubungan yang akan menghancurkan atau merusak “kue” (hubungan),
dan ini adalah ciri-ciri yang tidak kamu inginkan ada dalam diri pacar kamu atau
dalam suatu hubungan.
i. iMungkin juga ada beberapa kualitas yang ada dalam diri pacar kamu yang TIDAK
kamu inginkan. Misalnya, apakah kita akan tetap dapat membuat kue yang dapat
kita nikmati apabila kita hanya memiliki telur busuk?
ii. DISKUSI: Sebutkan beberapa perusak atau telur busuk dalam diri seseorang atau
hubungan yang akan merusak hubungan kamu? (Tulis ide-ide yang dilontarkan
peserta dalam daftar terpisah yang ditandai dengan “X” atau “telur busuk” - ini
biasanya meliputi ciri-ciri seperti perilaku yang suka mengendalikan, jahat, kasar
atau diwarnai kekerasan, memiliki pacar lain, berusaha menyuruh saya melakukan
hal-hal yang tidak nyaman bagi saya/menekan saya, dll.)
3. Metafora ini dapat membantu kamu untuk berpikir tentang:
a. Tipe orang yang kamu inginkan menjadi teman atau bahkan pacar kamu.
b. Jenis hubungan yang ingin kamu jalin dengan orang tersebut..
4. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang kegiatan ini.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Fasilitator dapat mengganti metafora “Kue” dengan makanan
lain yang diketahui oleh peserta namun metaphor itu harus memenuhi unsur-unsur seperti
yang ada dalam kue bahan pokok, tambahan dan hiasan atau pemanis.
Informasi untuk fasilitator:Lihat Lampiran 12.
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KEGIATAN 13.3: HUBUNGAN YANG SETARA DAN PENUH KASIH
SAYANG
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membantu peserta memahami bagaimana hubungan berpacaran yang setara dan penuh
kasih sayang terjalin dan apa manfaat yang diberikan oleh hubungan tersebut.
Pesan utama:

•
•
•

Ketika ada kesetaraan dalam suatu hubungan maka pasangan yang menjalin hubungan
tersebut akan merasa didengar dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Hubungan yang setara cenderung positif, karena tidak ada salah satu yang merasa lebih
berkuasa atau lebih penting daripada yang lain.
Hubungan yang setara berarti bahwa pasangan memperlakukan satu sama lain dengan
hormat, mendengarkan satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka, membuat keputusan
bersama – Hal ini menguntungkan bagi pasangan yang menjalin hubungan tersebut.

Deskripsi: Peserta melakukan curah pendapat dan kemudian menanggapi skenario yang berbedabeda dengan menggunakan pandangan atau pendapat asli mereka yang dilontarkan dalam latihan
curah pendapat.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Ingatkan peserta bahwa dalam sesi terakhir kita telah membahas hubungan yang
bahagia dan tidak bahagia, serta apa yang harus kita lakukan terhadap hubungan
yang tidak bahagia dan kasar.
b. Hari ini kita akan membahas pandangan kita tentang apa yang dapat membuat
hubungan berpacaran atau perkawinan memiliki kesetaraan dan penuh kasih bagi
suatu pasangan.
c. Pandangan atau pendapat ini dapat diterapkan dalam hubungan persahabatan, jadi
kamu tidak perlu khawatir jika kamu tidak memiliki pacar atau tidak ingin memiliki
pacar–Kamu pasti memiliki gagasan-gagasan penting agar persahabatan kamu
berjalan dengan baik.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Mari kita mulai dengan melakukan curah pendapat tentang beberapa pandangan
atau gagasan secara berkelompok.
b. Bagilah kertas flipchart (kertas plano) menjadi dua kolom. Beri judul untuk setiap
kolom: “Kasih Sayang” dan “Setara”
c. Mintalah peserta untuk berbagi ide-ide mereka tentang hubungan yang penuh kasih
sayang, dan kemudian tentang hubungan yang setara. Tulis jawaban mereka pada
kolom yang sesuai.
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Catatan untuk fasilitator:

• Beberapa contoh untuk kasih sayang antara lain: bersikap penuh perhatian,
percaya dan dapat dipercaya, memahami pasangan, memiliki daya tarik, dll

• Beberapa contoh kesetaraan antara lain: saling menghormati, membuat

keputusan bersama-sama, pendapat dan perasaan setiap pasangan bernilai
sama dan sama pentingnya, selalu mendengarkan dan berbagi ide, perasaan dan
pendapat, bersikap jujur dan berkomunikasi secara terbuka, bekerja sama untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat, memiliki ekspektasi dan tanggung jawab
yang sama, dll.

3. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Bentuklah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang
b. Bagikan 2 buah kartu berisi pertanyaan untuk setiap kelompok beserta kertas
flipchart (kertas plano) dan spidol

153

KARTU BERISI PERTANYAAN:

• Memiliki pasangan seksual lainnya: jika laki-laki ingin memiliki pasangan seksual

lainnya selain istri/pacar, bolehkah istri/pacar juga memiliki pasangan seksual lainnya?
Bagaimana mereka akan menangani masalah ini dengan cara yang adil? Apakah
menunjukkan kasih sayang jika memiliki pasangan seksual lainnya? Mengapa ya atau
mengapa tidak?

• Melakukan pekerjaan rumah tangga: siapa yang harus melakukan pekerjaan rumah

tangga? Apakah tugas-tugas untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga dibagi
dua atau semua diberikan kepada satu orang saja? Bagaimana keputusan ini dibuat
dalam hubungan yang setara dan penuh kasih sayang?

• Bekerja di luar rumah: siapa yang harus mencari nafkah di antara pasangan? Haruskah
hal ini dibahas dan disepakati atau salah satu saja yang memutuskan? Jika laki-laki boleh
mengejar karir di luar rumah, apakah perempuan juga boleh melakukan hal yang sama?
Mengapa ya atau mengapa tidak?

• Membuat keputusan yang berkaitan dengan uang: di antara suatu pasangan apakah

keduanya memiliki kesepakatan tentang bagaimana membelanjakan uang atau apakah
mereka hanya berhak untuk membelanjakan pendapatan yang mereka peroleh masingmasing? Bagaimana jika hanya salah satu saja yang memiliki pendapatan? Bagaimana
mengatasi masalah ini dalam hubungan yang setara dan penuh kasih sayang?

• Memiliki atau tidak memiliki anak, dan kapan harus punya anak: siapa yang berhak
menentukan apakah suatu pasangan harus memiliki anak atau tidak memiliki anak dan
kapan mereka harus memiliki anak dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki?
Dalam hal ini siapa yang pendapatnya lebih penting? Bagaimana mengatasi masalah ini
dalam hubungan yang setara dan penuh kasih?

• Membuat keputusan tentang bagaimana pasangan menghabiskan waktu mereka: jika
suatu pasangan memiliki hobi yang berbeda, bagaimana mereka harus mengatur waktu
untuk memperkuat hubungan yang setara dan penuh kasih sayang? Apakah mereka
harus bersama-sama atau melakukan hobi mereka secara terpisah?

• Seks: Bagaimana jika salah seorang tidak sedang ingin melakukan hubungan seks atau
tidak siap untuk berhubungan seks, tetapi pasangannya benar-benar ingin berhubungan
seks? Bagaimana jika menggunakan pengaman (kontrasepsi)? Apa yang akan terjadi
dalam hubungan yang setara dan penuh kasih sayang?

• Kebebasan untuk bertemu dengan teman-teman lain: apakah keduanya boleh bertemu

dengan teman-teman lain dan menghabiskan waktu dengan mereka? Mengapa ya atau
mengapa tidak? Bagaimana menangani masalah ini dalam hubungan yang penuh kasih
sayang dan setara?
c. Dalam kelompok, kamu akan membahas secara lebih terperinci bagaimana hubungan
perkawinan atau berpacaran atau persahabatan bisa menjadi penuh kasih sayang
dan setara untuk berbagai isu (beberapa contoh akan berkaitan khususnya dengan
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hubungan perkawinan, dan beberapa berlaku untuk hubungan berpacaran juga) bagaimana suatu pasangan harus bersikap terhadap satu sama lain, tanggung
jawab apa yang dimiliki oleh setiap pasangan, harapan apa yang dimiliki oleh setiap
pasangan, dll.
i. Peserta harus mendiskusikan setiap topik dan memikirkan bagaimana pasangan
yang memiliki hubungan yang setara dan penuh kasih akan menangani masalah
itu - pastikan untuk mempertimbangkannya dari sudut masing-masing pasangan.
ii. Salah satu anggota kelompok harus mencatat ide-ide yang dilontarkan sehingga
kamu dapat berbagi ide-ide tersebut dengan kelompok lain.
4. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 10-12menit, mintalah semua kelompok untuk berbagi ide-ide
mereka
b. Menurut kamu apa rasanya menjadi bagian dari hubungan yang penuh kasih sayang
dan setara?
c. Apa saja manfaat adanya kesetaraan dalam suatu hubungan?
d. Menurut kamu apakah perkawinan atau hubungan berpacaran perlu penuh kasih
sayang dan setara? Mengapa ya atau mengapa tidak?
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari dari
kegiatan ini yang bermanfaat bagi mereka.
6. Rangkuman (dibuat leh fasilitator):
a. Norma-norma sosial atau tradisi seringkali mendukung hubungan yang tidak setara
yang kita asumsikan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dan lebih
berhak mengatur suatu hubungan dan rumah tangga.
b. Namun kita dapat memilih apakah kita ingin menjadi bagian dari hubungan yang
tidak setara seperti itu atau apakah kita ingin menjalin hubungan yang setara dan
penuh kasih sayang dengan pasangan kita yang memberikan kebaikan bagi kita dan
pasangan kita.
c. Namun, barangkali tidak mudah untuk memutuskan apakah merasa bahagia dan
puas dengan hubungan yang kamu miliki adalah sesuatu yang kamu inginkan, atau
apakah kamu akan berhenti menginginkannya apabila kamu memiliki hubungan
yang tidak setara.
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KEGIATAN 13.4: MEMBUAT PILIHAN YANG MEYAKINKAN DALAM
HUBUNGAN BERPACARAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence and
Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membantu peserta mengembangkan keterampilan untuk menolak dengan tegas.
Pesan utama:

•

Kamu boleh menolak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pacar kamu dengan
alasan apapun

•

Pacar yang benar-benar menyukai atau mencintai dan menghormati kamu tidak akan
mencoba untuk memaksa, menekan, meperdayai, atau membujuk kamu untuk melakukan
sesuatu yang tidak nyaman bagi kamu.

Deskripsi: Permainan peran untuk mempraktikkan cara menolak atau berkata tidak dengan tegas
dan percaya diri.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Seperti yang telah kita bahas pada sesi terakhir, kadang-kadang suatu hubungan
menjadi tidak bahagia, tidak sehat, kasar, atau mengandung kekerasan.
b. Ketika kamu merasa bahwa suatu hubungan berubah menjadi negatif atau
bermasalah bagi kamu, kamu harus dapat mengkomunikasikan apa yang dapat
kamu terima dan apa yang tidak dapat kamu terima.
2. Diskusi kelompok:
a. Apakah mudah untuk mempertahankan pendapat kamu dan mengatakan bahwa
kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh orang lain terutama pacar? Apa yang membuat hal ini sulit untuk dilakukan?
Catatan untuk fasilitator: Beberapa kemungkinan alasan antara lain: merasa rendah
diri; gugup; tidak mau membuat pacar marah
b. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempertahankan pendapat kita dan tidak
menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita atau menyakiti kita?
Catatan untuk fasilitator: Beberapa kemungkinan alasan antara lain: terluka; berhubungan seks sebelum kamu siap; terlibat dalam perilaku berisiko yang berbahaya bagi
kamu atau bertentangan dengan keyakinan kamu; menjauhkan kamu dari jalan untuk
menggapai impian kamu; merasa sedih atau putus asa atau marah
3. Jelaskan:
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a. Hal ini sangat penting bahwa kita belajar cara-cara di mana kita bisa mengatakan
“tidak, berhenti” dengan cara tegas dan percaya diri ketika sesuatu terjadi dalam
hubungan yang tidak ok atau membuat kita bahagia atau merasa tidak aman.
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b. Mari kita berlatih beberapa cara untuk menjadi percaya diri dan asertif..
4. Memberi contoh dan praktik dalam kelompok:
a. Mintalah peserta untuk berdiri di dalam lingkaran dan lakukan peregangan.
b. Jelaskan:
i. Sekarang bayangkan bahwa sesuatu telah terjadi sehingga kamu merasa sangat
baik - sesuatu yang membuat kamu merasa bahwa kamu mampu melakukan
berbagai hal dan orang-orang menyukai kamu.
ii. Apakah kamu semua memiliki perasaan itu? (cukup dijawab singkat dengan
anggukan kepala atau mengatakan “ya”, diskusi tidak diperlukan di sini).
c. Refleksi pribadi dan diskusi kelompok:
i. Sekarang setelah kamu memiliki perasaan tersebut - perhatikan bagaimana
rasanya tubuh kamu? Apakah kamu berdiri tegak dan kokoh namun santai? Apakah
napas kamu panjang dan tidak pendek dan terengah-engah?Seperti apa ekspresi
wajah kamu?
ii. Mintalah peserta untuk berbagi hasil pengamatan mereka.
iii.Bagaimana kamu berbicara dengan orang lain ketika kamu memiliki perasaan ini?
(Dengan cara yang hangat dan jelas, tidak berteriak dan mendominasi, dan juga
tidak gelisah dan tidak yakin).
d. Memberi contoh dan diskusi:
i. Fasilitator harus memberikan contoh bahasa tubuh yang tegas dan percaya diri,
dan membandingkannya dengan bahasa tubuh yang agresif dan pasif.
ii. Apakah kamu melihat perbedaan antara bahasa tubuh yang tegas, agresif, dan
pasif?
iii.Bagaimana sikap orang lain terhadap kamu ketika kamu menunjukkan sikap yang
berbeda?
iv. Ingatlah untuk bersikap tegas namun tidak agresif ketika kamu melakukan
permainan peran.
5. Persiapan untuk melakukan permainan peran:
a. Mintalah peserta untuk berpasangan atau membentuk kelompok yang terdiri dari 3
orang.
b. Kamu akan melakukan permainan peran singkat yang menampilkan apa yang
menurut kamu realistis berdasarkan skenario yang berbeda-beda.
c. Perhatikan satu persatu setiap permainan peran dan kemudian beberapa peserta
yang bersedia akan menampilkan apa yang mereka lakukan.
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SKENARIO (seorang peserta harus berperan sebagai orang yang berusaha meyakinkan,
dan yang lain berperan sebagai orang yang menolak dengan penuh percaya diri dan
tegas):

• Pergi jalan-jalan berdua dengan orang yang menyukai kamu.
• Seorang anak laki-laki berusaha untuk meyakinkan pacarnya untuk mengirimkan
fotonya yang seksi.

• Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom.
• Pergi ke pesta dengan teman-teman dan mereka mengajak kamu untuk minum
minuman keras dan mencicipi narkoba.

• Seks sebagai hadiah atau bukti cinta.
6. Role plays:
a. Berikan waktu kira-kira 5-8 menit untuk melakukan persiapan (permainan peran
harus singkat untuk menunjukkan bagaimana orang mengatakan tidak dengan
penuh percaya diri dan tegas).
b. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk menampilkan permainan perannya
dan berikan pujian untuk setiap contoh yang menunjukkan rasa percaya diri dan
ketegasan.
7. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah beberapa peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang bermanfaat bagi
mereka dengan melakukan kegiatan ini.
8. Rangkuman dan kesimpulan yang dibuat oleh fasilitator:
a. Saya berharap rasa percaya diri kalian telah tumbuh dengan berlatih bersikap tegas
dan penuh percaya diri terutama ketika kamu harus mengatakan tidak.
b. Ingat, pasangan yang menjalin hubungan yang penuh perhatian dan setara tidak
ingin kamu merasa tidak bahagia atau tidak nyaman, sehingga kamu harus berpikir
apakah hubungan ini adalah jenis yang hubungan yang membuat kamu benar-benar
bahagia atau membuat kamu melupakannya.

KEGIATAN 13.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum hasil-hasil penting yang diperoleh dari diskusi
dan mengusulkan cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan melalui keterlibatan aktivis
relawan.
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Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas tipe-tipe pasangan yang ingin kita jadikan pacar, apa
yang membuat suatu hubungan setara dan penuh kasih sayang, dan memiliki rasa
percaya diri dan ketegasan.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan apakah hubungan yang kamu
jalin setara dan penuh kasih sayang (bahkan apabila hanya hubungan pertemanan!)
dan gunakan keterampilan berkomunikasi yang tegas dan percaya diri jika diperlukan.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada seks dan hubungan.
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SESI 14: SEKS DAN HUBUNGAN
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada konteks sosial untuk aktivitas seksual dengan
mempertimbangkan tekanan untuk melakukan hubungan seks, sifat ekspresi dan ekspektasi
seksual yang berkaitan dengan gender, serta ekspektasi individu, harapan dan ketakutan terhadap
seks.
Tujuan Utama:

•
•
•

Mempromosikan ide bahwa orang tidak harus melakukan hubungan seks ketika berpacaran – ini merupakan pilihan dan hanya boleh dipertimbangkan ketika dua orang yang
berpacaran siap untuk melakukannya.
Membangun pemahaman tentang bagaimana ketidaksetaraan gender berdampak negatif
terhadap seksualitas, sedangkan kesetaraan mungkin memiliki dampak yang positif.
Mendorong keterbukaan untuk mendiskusikan masalah seks dan berbagai aspeknya di
luar hubungan fisik.

CATATAN: Sesi ini harus difasilitasi secara terpisah antara anak perempuan dan anak laki-laki
(Lihat Lampiran 13)
Kegiatan Sesi 14

PERLENGKAPAN

Kegiatan 14.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 14.2: Seks dan Hubungan Berpacaran
Tujuan: Membantu peserta untuk berpikir secara luas
tentang seks dan memahami bahwa berpacaran tidak harus
melibatkan seks

Flipchart, spidol

20–30 menit

Kegiatan 14.3: Gender dan Seks dalam Hubungan
Tujuan: Memahami bagaimana gender berdampak terhadap
seks dalam suatu hubungan.

Flipchart, spidol

20–30 menit

Kegiatan 14.4: Ekspektasi, Harapan dan ketakutan terhadap
Seks
Tujuan: Membantu peserta mengkomunikasikan ekspektasi,
harapan dan ketakutan mereka tentang seks

Flipchart, spidol, keras warna
warni

30–40 menit

Kegiatan 14.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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10–15 menit
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ALUR SESI 14
Selamat Datang
Seks dan Hubungan
Berpacaran
Gender dan Seks
dalam Hubungan
Ekspektasi, Harapan dan
ketakutan terhadap Seks
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 14.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian, perasaan atau
pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari itu.

Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita berbicara tentang hubungan berpacaran yang menyenangkan,
membahagiakan dan setara, serta bersikap tegas dan percaya diri untuk mengatakan
kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu hubungan,
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian serta sorakan untuk mendukung keberhasilan secara positif
atau cerita tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada masalah seks dan hubungan.
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KEGIATAN 14.2: SEKS DAN HUBUNGAN BERPACARAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membantu peserta untuk berpikir secara luas tentang seks dan memahami bahwa
berpacaran tidak harus melibatkan seks.
Pesan utama:

•
•

Seks lebih dari sekedar melakukan hubungan seks
Kamu tidak perlu berhubungan seks jika kamu berpacaran

Deskripsi: Diskusi kelompok
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita membahas hubungan berpacaran dan berbagai hal yang
membuat kita bahagia atau tidak bahagia.
b. Hari ini kita akan fokus pada masalah seks secara khusus.
2. Diskusi kelompok:
a. Menurut kamu mengapa kita perlu membahas masalah seks dalam kelompok ini?
b. Bagaimana perasaan kamu ketika membahas masalah seks secara terbuka?
Apakah ada yang dapat kami bantu untuk mebuat orang merasa nyaman untuk
mendiskusikan topik ini?
c. Apa jenis-jenis aktivitas seksual yang yang mungkin orang lakukan?
d. Apa peran seks (termasuk setiap jenis aktivitas seksual seperti berciuman, merabaraba, seks oral atau hubungan seks) dalam hubungan remaja? Mintalah peserta
untuk berbagai ide-ide mereka.
e. Mengapa beberapa remaja berhubungan seks ketika berpacaran sedangkan yang
lain tidak?
f. Secara umum apa pendapat anak laki-laki tentang hubungan seks dalam berpacaran?
Dan secara umum apa pendapat anak perempuan tentang hubungan seks dalam
berpacaran?
g. Apakah remaja membicarakan masalah hubungan seks dengan pacar mereka –
mengapa ya atau mengapa tidak?
Catatan untuk fasilitator: Setiap peserta perlu didorong untuk memberikan masukan
dan dukungan positif perlu diberikan untuk setiap ide yang dibagikan untuk mendorong
peserta lain agar mau berbagi pendapat mereka.
3. Fasilitator harus merangkum hasil diskusi dan menyoroti hal-hal yang penting:
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a. Seks bisa berarti berbagai perilaku seksual
b. Kamu tidak perlu melakukan hubungan seks ketika berpacaran jika kamu tidak
menginginkannya; seks tidak menggambarkan hubungan berpacaran, khususnya
selama masa remaja.
4. Kesimpulan (oleh peserta):
a. aMintalah beberapa peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka
bermanfaat atau mengejutkan tentang diskusi ini.

KEGIATAN 14.3: GENDER DAN SEKS DALAM SUATU HUBUNGAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Memahami bagaimana gender berdampak terhadap seks dalam suatu hubungan.
Pesan utama: Ketidaksetaraan gender dapat berdampak negatif dalam berbagai hal terhadap
pengalaman seseorang tentang seks.
Deskripsi: Peserta melakukan permainan untuk mempertimbangkan apakah mereka setuju atau
tidak setuju dengan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan gender dan seks.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Ingatkan peserta pada diskusi tentang gender, kekuasaan, gender dan berpacaran,
serta memiliki hubungan yang hangat, penuh kasih sayang dan setara.
b. Diskusi hari ini dilakukan berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan sebelumnya
dan akan berfokus pada dampak gender terhadap suatu hubungan.
2. Permainan kelompok:
a. Mintalah peserta untuk berdiri dan ingatkan mereka tentang permainan yang pernah
mereka lakukan yang meminta mereka untuk menjawab setuju, tidak setuju atau
tidak tahu/bingung terhadap berbagai pernyataan. Kali ini kita akan melakukan
permainan yang sama.
b. Untuk pernyataan yang berbeda – mintalah beberapa peserta yang bersedia
menjawab mengapa mereka setuju/tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
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PERNYATAAN:

• Laki-laki dan perempuan harus sama-sama perjaka/perawan hingga mereka menikah.
• Hanya laki-laki yang harus memakai kondom.
• Laki-laki lah yang harus berinisiatif/memulai hubungan seks.
• Laki-laki boleh berhubungan seks dengan orang lain selain pasangannya.
• Perempuan akan dianggap lebih buruk daripada laki-laki jika tidak setia (berhubungan
seks dengan orang lain di luar hubungan yang sedang dijalaninya).

• Perempuan harus berhubungan seks kapanpun pasangannya menginginkannya.
• Laki-laki lebih menikmati hubungan seks dibandingkan dengan perempuan.
• Hanya laki-laki yang boleh membicarakan masalah seks; perempuan tidak pantas
berbicara tentang seks.
3. 3.

Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membuat dua kelompok
b. Berikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol untuk setiap kelompok.
c. Satu kelompok akan melakukan curah pendapat tentang ide-ide yang berkaitan
dengan laki-laki dan seks – secara tradisional laki-laki diharapkan untuk berbuat
dan berkata apa tentang seks?
d. Kelompok kedua akan melakukan hal yang sama tentang perempuan.

4. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah sekitar 8-10 menit, mintalah semua kelompok untuk melaporkan ide-ide
mereka.
5. Rangkuman (oleh fasilitator)
a. Rangkumlah masukan dari peserta dengan memperhatikan ketidaksetaraan dan
beri penekanan pada standar ganda tentang seks dan seksualitas pada laki-laki dan
perempuan (perilaku sama yang dipuji di kalangan laki-laki namun tidak disukai oleh
perempuan).
b. Jika kita ingin benar-benar memiliki hubungan yang setara dan penuh kasih sayang,
maka kita harus menghilangkan ide-ide tentang seks dan seksualitas yang berbau
gender karena dapat membahayakan.
6. Kesimpulan (oleh peserta):
a. Tanyakan apakah peserta menemukan hal-hal yang sangat menarik tentang kegiatan
ini.
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KEGIATAN 14.4: EKSPEKTASI, HARAPAN DAN KETAKUTAN
TENTANG SEKS
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membantu peserta mengkomunikasikan ekspektasi, harapan dan ketakutan mereka
tentang seks.
Pesan utama: Seks dapat menjadi hal yang rumit dan seks bukan hanya tentang perbuatan fisik –
seks melibatkan banyak emosi.
Deskripsi: Latihan individu untuk mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat tentang
seks.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah membahas banyak hal tentang seks, namun umumnya bukan hal-hal yang
sangat pribadi.
b. Sekarang kita akan memiliki kesempatan untuk menggali ekspektasi, harapan dan
ketakutan kita sendiri tentang seks.
2. Diskusi kelompok:
a. Apa yang kamu rasakan ketika pembicaraan kita tentang seks menjadi sangat
pribadi? (biarkan peserta berbagi, menyatakan perasaan mereka dan mengetahui
pentingnya melakuka diskusi semacam ini).
3. Jelaskan:
a.Kamu akan menuliskan ide-ide, pendapat dan pertanyaan kamu tentang berbagai
aspek yang berkaitan dengan seks pada kartu dan mengumpulkan kartu tersebut
tanpa menyebutkan identitas.
b. Fasilitator akan mengocok kartu-kartu tersebut dan membacakan beberapa.
4. Curah pendapat individu:
a. Bagikan empat kertas warna yang berbeda beserta pulpen atau spidol
b. Pada setiap kertas kamu akan menuliskan pertanyaan atau ide-ide kamu tentang
seks:
i. Kuning = Apa yang kamu ketahui tentang hubungan seks?.
ii. Hijau = Apa yang kamu pikirkan jika kamu melakukan hubungan seks sementara
kamu masih berusia remaja? Adakah akibat atau dampaknya? Bagaimana menurut
kamu melakukan hubungan seks usia remaja?
iii.Jingga = Apa keuntungan yang dirasakan jika tidak melakukanhubungan seks
masa remaja
iv. Biru = tuliskan kepedulian, kekhawatiran atau ketakutan kamu yang berkaitan
dengan seks.
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5. Diskusi kelompok:
a. Setelah kira-kira 10 menit, kumpulkan semua kartu dan kocok kartu-kartu tersebut.
b. Periksa kartu-kartu tersebut satu per satu dan tempelkan.
c. Berikan informasi tambahan apabila diperlukan.
6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Kadang-kadang jawaban atas pertanyaan, harapan atau ketakutan kamu tentang
seks tidak bisa langsung diperoleh dengan cepat atau mudah, namun kamu akan
terbantu jika mulai memikirkannya dan memilah jawabannya dengan menggunakan
pikiran dan perasaan kamu sendiri sebelum memutuskan apakah kamu kamu ingin
berhubungan seks dengan seseorang.
7. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang kegiatan ini.

KEGIATAN 14.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan
mengusulkan cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas gender dan seks dalam hubungan kita serta harapan,
ketakutan dan ekspektasi kita tentang seks.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, perhatikan bagaimana gender
memengaruhi orang dalam melakukan atau menjadi sasaran secara seksual.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi.
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SESI 15: KESEHATAN SEKSUAL DAN
REPRODUKSI
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi, serta pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan seks dalam suatu hubungan, khususnya keputusan tentang
kapan waktu yang tepat untuk berhubungan seks.
Tujuan Utama:

•
•

Membangun pengetahuan dan kesadaran tentang akibat yang timbul dari hubungan seks –
kehamilan, infeksi menular seksual (IMS), HIV
Mulai menjajaki pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seks

CATATAN: Sesi ini harus difasilitasi secara terpisah antara anak perempuan dan anak laki-laki.
Kegiatan Sesi 15

PERLENGKAPAN

Kegiatan 15.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 15.3: Membangun pengetahuan tentang HIV, IMS
dan kehamilan
Tujuan: Menjajaki apa yang diketahui peserta tentang HIV,
IMS dan kehamilan, serta meningkatkan pengetahuan
mereka tentang topik ini.

Flip chart, markers

Kegiatan 15.4: HIV, IMS & Permainan risiko kehamilan
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan peserta tentang perilaku
berisiko, bagaimana HIV dan IMS lainnya ditularkan, dan
bagaimana melindungi diri dari penularan IMS dan/atau
kehamilan yang tidak diinginkan.

2 posters with prepared text,
cards with risk behaviours.

40 menit

Kegiatan 15.5 Kapan kamu siap?
Tujuan: Mendorong diskusi dan timbulnya kesadaran
di kalangan peserta tentang berbagai hal yang perlu
dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan
hubungan seks

Handouts

30 menit

Kegiatan 15.6: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

20–30 menit

10–15 menit
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ALUR SESI 15
Selamat Datang
Membangun pengetahuan tentang
HIV, IMS dan kehamilan
HIV, IMS&Permainan risiko
kehamilan
Kapan kamu siap?

Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 15.1: SELAMAT DATANGE
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Last week we reflected on different communication styles and how they affect us,
and learned about assertive communication, including using ‘I’ statements.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian serta sorakan untuk mendukung keberhasilan secara positif
atau cerita tentang perubahan.
4. Jelaskan:
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a. Sesi ini difokuskan pada kesehatan seksual dan reproduksi serta keputusan tentang
kapan mulai melakukan hubungan seks.
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KEGIATAN 15.2. MEMBANGUN PENGETAHUAN TENTANG HIV,
IMS DAN KEHAMILAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Menjajaki apa yang diketahui peserta tentang HIV, IMS dan kehamilan, serta meningkatkan
pengetahuan mereka tentang topik ini.
Deskripsi: Peserta akan berbagi pengetahuan mereka tentang topik ini dan fasilitator akan
memperkenalkan serta meluruskan informasi yang telah diketahui oleh peserta.
Petunju:
1. Jelaskan:
a. Kegiatan ini berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, dan kita akan fokus
pada HIV, IMS dan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Diskusi kelompok (fasilitator dapat menulis tanggapan pada flipchart):
a. Sebutkan apa saja akibat yang timbul dari hubungan seks. Hubungan seks dapat
menimbulkan akibat yang berkaitan dengan fisik, emosi dan sosial.
b. Apa yang menyebabkan perempuan hamil?
c. Apa yang kamu ketahui tentang HIV?
d. Penyakit IMS apa saja yang kamu ketahui?
Catatan untuk fasilitator: Fasilitator harus meluruskan informasi yang tidak benar
dan memberikan tambahan pengetahuan sebagaimana diperlukan.
e. Tanyakan apakah peserta memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan HIV, IMS dan
kehamilan..
Catatan untuk fasilitator:

• Berikan informasi yang seakurat mungkin
• Jika Anda tidak mengetahui jawabannya, catat pertanyaan tersebut dan katakan Anda

akan mencari jawabannya dan memberitahukannya kepada mereka pada sesi berikutnya.

Informasi untuk fasilitator: Untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan seksual dan
reproduksi lihat Lampiran 14.
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KEGIATAN 15.3. PERMAINAN TENTANG RISIKO HIV, IMS DAN
KEHAMILAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan peserta tentang perilaku berisiko, penularan HIV dan IMS
lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan serta bagaimana melindungi diri.
Pesan utama:

•
•
•

Aktivitas seksual yang berbeda memiliki risiko yang berbeda untuk berbagai hasil dan
akibat, seperti kehamilan, IMS atau HIV
Sebagian besar aktivitas seksual memiliki risiko, dan permainan ini tidak membahas risiko
yang berkaitan dengan akibat dari segi emosi atau sosial.
Pengetahuan tentang bagaimana meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas
seksual perlu dimiliki.

Deskripsi: Latihan menggambar dan diskusi
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. “Pengetahuan adalah kekuatan” ketika kamu harus melindungi diri kamu sendiri dan
orang lain.
b. Penting untuk memahami bagaimana seseorang dapat tertular HIV, atau hamil,
sehingga kita tahu bagaimana melindungi diri kita dari penyakit dan kehamilan yang
tidak diinginkan.
c. Sesi ini akan melibatkan “Permainan Risiko”.
i. iKamu akan diberikan beberapa kartu yang masing-masing bertuliskan tentang
satu perilaku/aktivitas seksual.
ii. Kamu akan memutuskan apakah perilaku/aktivitas seksual memiliki risiko tinggi,
risiko rendah atau tidak berisiko sama sekali untuk tertular HIV/IMS atau kehamilan
dan akan menempelkan kartu tersebut sesuai pada tempatnya pada poster yang
menunjukkan berbagai tingkat risiko.
iii.Setelah semua kartu ditempelkan diskusi kelompok akan dilakukan.
2. Persiapan:
a. Tempelkan 2 buah poster di dinding (yang berisi tiga kolom yang masing-masing
menyoroti tingkat risiko pada setiap poster):
i. Poster 1. RISIKO TINGGI TERTULAR HIV/IMS,RISIKO RENDAH TERTULAR HIV/IMS
dan TIDAK ADA RISIKO TERTULAR;
ii. Poster 2. RISIKO TINGGI UNTUK HAMIL, RISIKO RENDAH UNTUK HAMIL dan TIDAK
ADA RISIKO UNTUK HAMIL.
b. Berikan kepada setiap peserta dua buah kartu yang bertuliskan satu perilaku seksual
(setiap kartu bertuliskan satu perilaku seksual yang sama).
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3. Diskusi kelompok:
a. Peserta membaca kartu mereka.
b. Secara bergiliran peserta menempelkan kartu mereka pada kolom yang berisi tingkat
risiko yang sesuai.
i. Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk mendiskusikan mana kolom yang
sesuai dengan kartu yang ada pada mereka jika terjadi perbedaan pendapat atau
kebingungan.
Catatan untuk fasilitator:

• Gunakan informasi dari berbagai sumber dalam buku pedoman untuk mengoreksi
setiap kesalahan yang mungkin timbul

• Lihat Lampiran 14
4. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka bermanfaat
atau menarik tentang kegiatan ini.
5. Kesimpulan yang dibuat oleh fasilitator:
a. Akhiri sesi ini dengan memastikan bahwa peserta tahu kemana mereka harus mencari
bantuan untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang HIV, IMS atau kehamilan.
Catatan untuk fasilitator:

• Siapkan beberapa lembar rujukan
• Ini bukan tentang SIAPA kamu, tapi APA yang kamu lakukan sehingga kamu berisiko.
Kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan orang dalam hubungan seks dan
mempelajari apakah perbuatan tersebut berisiko atau tidak.

KEGIATAN 15.4: KAPAN KAMU SIAP?
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 30 menit
Tujuan: Mendorong timbulnya kesadaran tentang berbagai hal yang perlu dipertimbangkan
sebelum memutuskan apakah akan melakukan hubungan seks atau tidak.
Pesan utama:

•
•

Kamu hanya boleh melakukan hubungan seks apabila kamu dan pasangan kamu sudah
merasa siap dan tidak ditekan oleh siapapun.
Kamu mungkin siap untuk melakukan hubungan seks hanya apabila kamu dapat membahas
masalah seks dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan seks bersama pasangan
kamu.
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Deskripsi: Lembar informasi untuk dibagikan dan diskusi kelompok tentang pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan dengan seks.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan
untuk melakukan hubungan seks.
2. Curah perndapat dan berdiskusi secara berpasangan:
a. Bagikan kepada peserta lembar informasi “Kapan kamu siap?”.Lihat Lampiran 14.
b. Mintalah peserta untuk memikirkan pertanyaan tersebut dan melakukan latihan
secara berpasangan.
c. Latihan ini melibatkan kegiatan memberikan saran kepada teman tentang bagaimana
mereka tahu kapan mereka siap untuk melakukan hubungan seks, dan kapan mereka
dikatakan belum siap (untuk melakukan hubungan seks).
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 10-12menit, mintalah peserta untuk mengemukakan tanggapan
merek. Fasilitator mengumpulkan tanggapan mereka pada papan tulis.
b. Diskusikan tanggapan tersebut bersama-sama.
c. Apa saja faktor-faktor lain yang menurut kamu perlu dipertimbangkan ketika
kamu memutuskan untuk berhubungan seks atau tidak berhubungan seks dengan
sesorang?
4. Rangkuman (oleh fasilitator)
a. Kita seringkali (namun tidak selalu – meskipun seharusnya selalu) mempunyai
pilihan yang menyangkut aktivitas seksual – apa yang kita lakukan, kapan kita
melakukannya, bagaimana kita melakukannya dan dengan siapa kita melakukannya.
b. Kita harus ingat bahwa pilihan tersebut bukan semata-mata pilihan kita saja – kita
harus memiliki seorang pasangan yang juga setuju (tanpa paksaan).
c. Kadang-kadang seseorang ditekan oleh orang lain untuk berhubungan seks dan kita
dapat mengatasi tekanan tersebut dengan bersikap tegas.
d. Kadang-kadang kita dipaksa untuk berhubungan seks. Jika hal ini terjadi pada kamu,
kamu harus berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai dan meminta
bantuannya.
e. Ingat, meskipun kamu pernah melakukan hubungan seks bukan berarti kamu harus
melakukannya lagi jika kamu tidak menginginkannya.
5. Kesimpulan (dilakukan oleh peserta):
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka bermanfaat
atau menarik tentang diskusi ini.

172

Sesi 15

KEGIATAN 15.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas masalah tubuh dan akibat-akibat negatif yang ditimbul
oleh hubungan seks, seperti HIV, IMS dan kehamilan yang tidak diinginkan, dan
bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Kita juga telah berdiskusi tentang kapan
kita siap untuk melakukan hubungan seks.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Ask whether any participant would like to share something they found surprising or
very interesting about the discussion today.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, pikirkan apa yang telah kita
bicarakan dan diskusikan pada sesi ini, dan jika ada pertanyaan, komentar atau
pendapat yang ingin kamu sampaikan, kamu selalu dapat menyampaikannya kepada
kami/fasilitator pada pertemuan berikutnya
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadirannya, dan katakan bahwa
Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan berikutnya
yang akan berfokus pada masalah yang mungkin kita hadapi dalam hubungan
berpacaran dan bagaimana mengatasinya.
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SESI16: BERBAGI DAN BELAJAR DARI
PERSPEKTIF ANAK PEREMPUAN DAN
ANAK LAKI-LAKI
Gambaran Umum: Sesi ini menawarkan kesempatan untuk melakukan dialog tentang gender yang
memungkinkan anak perempuan dan anak laki-laki saling berbagi perspektif tentang isu-isu yang
relevan dengan program ini. Sesi ini diakhiri dengan melakukan curah pendapat guna mendapatkan
ide-ide khusus untuk proyek masyarakat yang akan menjadi tempat bagi remaja untuk berbagi
pesan dan keterampilan yang diperoleh dari program ini, atau mempromosikan kegiatan lain untuk
menciptakan masyarakat sebagai tempat yang aman dan membangkitkan semangat untuk remaja.
Tujuan Utama:

•
•

Anak perempuan dan anak laki-laki mengembangkan empati dan pemahaman satu sama
lain.
Peserta mendapatkan pengalaman tentang pentingnya kesetaraan.
Kegiatan Sesi 16

PERLENGKAPAN

Kegiatan 16.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini
Kegiatan 16.2: Menyiapkan dialog
Tujuan: Memberikan ruang bagi anak perempuan dan anak
laki-laki untuk mempersiapkan pemahaman atau pemikiran
seperti apa yang mereka inginkan dari kelompok lawan
jenisnya (yaitu, kelompok anak laki-laki dan kelompok anak
perempuan)

10–15 menit

Flipchart, spidol warna warni

Kegiatan 16.3: Dialog
Tujuan: Memberi kesempatan kepada anak perempuan
dan anak laki-laki untuk mengkomunikasikan isu-isu yang
penting bagi mereka sebagai kelompok berdasarkan apa
yang telah mereka pelajari selama lokakarya ini
Kegiatan 16.4: Ide-ide untuk proyek masyarakat
Tujuan: Menyediakan waktu bagi peserta untuk bertukar
pikiran dan membangun ide-ide mereka untuk proyek
masyarakat (merujuk kembali pada Sesi 8 dan 17)
Kegiatan 16.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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WAKTU

20–30 menit

40–45 menit

Flipchart, spidol, kartu suara,
rangkuman sesi 8 & 17

20–30 menit

10–15 menit

Sesi 16

ALUR SESI 16
Selamat Datang

Menyiapkan dialog

Dialog
Ide-ide untuk program
masyarakat
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 16.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2.Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi serta menjaga
tubuh kita.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada dialog antara anak perempuan dan anak laki-laki serta
memikirkan lebih lanjut tentang proyek masyarakat.
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KEGIATAN 16.2: MENYIAPKAN DIALOG
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Memberikan ruang bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk mempersiapkan
pemahaman atau pemikiran seperti apa yang mereka inginkan dari kelompok lawan jenisnya
(yaitu, kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan)
Pesan utama:

•
•

Memikirkan dan mempersiapkan apa yang ingin kamu katakan akan membantu kamu ketika
kamu mencoba untuk berbagi perspektif kamu dengan orang atau kelompok lain.
Pikirkan Pemahaman seperti apa yang kamu inginkan dari kelompok lawan jenis kamu yang
berkaitan dengan pendapat dan pengalaman kamu.

Deskripsi: Anak perempuan dan anak laki-laki bekerja sama secara terpisah untuk menyiapkan
sesi dialog.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Hari ini kita akan melakukan dialog - kesempatan bagi anak perempuan dan anak
laki-laki untuk saling berbagi ide-ide dan keinginan mereka, serta pesan penting
berdasarkan apa yang telah kamu pelajari dalam program ini sejauh ini, dan
khususnya dalam beberapa sesi terakhir yang berkaitan dengan seksualitas dan
hubungan.
b. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan tekanan dan harapan terhadap anak
perempuan atau anak laki-laki yang kamu ingin agar dipahami oleh kelompok lawan
jenis kamu.
c. Mungkin kamu ingin mengusulkan perubahan perilaku yang menurut kamu lebih
terhormat dan membuat kamu merasa aman.
d. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan agar kamu lebih memahami dan
dapat membangun empati kamu.
e. Mungkin kamu ingin agar kelompok lawan jenis kamu memahami bahwa beberapa
perilaku membuat kamu merasa senang atau tidak senang.
f. Mungkin kamu memiliki beberapa ide tentang bagaimana kamu dapat bekerja sama
dengan kelompok lain untuk menciptakan masyarakat sebagai tempat yang lebih
aman, serta memiliki pertemanan atau hubungan yang baik.
g. Dialog ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan satu sama lain. Kita semua
setuju untuk tetap mematuhi kesepakatan tentang perilaku kita dan menggunakan
keterampilan berkomunikasi serta membangun pemahaman yang telah kita pelajari
di sini bersama-sama.
h. Kamu dapat menggunakan format apapun yang menurut kamu akan berjalan
dengan baik bagi kamu. Masing-masing kelompok akan memutuskan bagaimana
cara mempresentasikan ide-ide mereka kepada kelompok lain dan selanjutnya kita
akan berdialog.
2. Diskusi dan persiapan dalam kelompok kecil:
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a. Mintalah anak laki-laki untuk berkumpul dalam satu kelompok dan anak perempuan
berkumpul dalam satu kelompok lainnya.
b. Berikan kertasdan spidol untuk kedua kelompok tersebut
c. Diskusikan dan buatlah keputusan bersama apa yang ingin kamu sampaikan dan
bagaimana cara kamu menyampaikannya.
3. Setelah kira-kira 12-15 menit, mintalah semua kelompok untuk membuat kesimpulan
sehingga Anda dapat melanjutkan dengan dialog.

KEGIATAN 16.3: DIALOG
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Memberi kesempatan kepada anak perempuan dan anak laki-laki untuk mengkomunikasikan
isu-isu yang penting bagi mereka sebagai kelompok berdasarkan apa yang telah mereka pelajari
selama lokakarya ini
Pesan utama: Anak laki-laki dan anak perempuan mungkin memiliki beberapa pandangan yang
sama dan beberapa pandangan yang berbeda – perspektif, ide-ide dan pengalaman perlu dibagikan
secara terbuka guna membangun kesetaraan gender dan hubungan yang lebih baik antara anak
laki-laki dan anak perempuan.
Deskripsi: Kelompok anak perempuan dan kelompok anak laki-laki melakukan diskusi pada sesi
dialog.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Tema umum dalam program ini adalah gender dan berbagai jenis hubungan antara
anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa.
b. Hari ini kamu memiliki kesempatan sebagai kelompok anak perempuan dan dan
kelompok anak laki-laki untuk berbagi pemikiran, ide-ide dan perasaan yang menurut
kamu penting untuk dibagikan dengan kelompok lawan jenis kamu dalam program
ini..
c. Ingat, kesepakatan tentang perilaku yang telah kita susun bersama dan telah
ditaati selama program ini berlangsung masih berlaku pada sesi ini, dan kita
ingin memastikan bahwa kita enghormati dalam semua interaksi kita jadi silakan
memasukkan ke dalam tindakan seluruh dialog ini.
d. Kita akan memulai dialog ini dengan kelompok pertama yang dipilih secara acak
untuk berbagi ide-ide mereka dan kemudian diikuti oleh kelompok berikutnya.
e. Kegiatan berbagi secara formal dan tersusun ini akan dilanjutkan dengan diskusi
yang akan dituntun oleh fasilitator sebagai moderator (artinya kami akan memanggil
kamu secara bergilir untuk berbicara jika kamu memberi tanda bahwa kamu ingin
mengatakan sesuatu).
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2. Lakukan lemparan koin untuk menentukan apakah kelompok anak perempuan atau
kelompok anak laki-laki yang akan mendapat giliran pertama melakukan presentasi.
3. Berikan waku selama 3-5 menit bagi setiap kelompok untuk melakukan presentasi.
Mintalah kelompok yang tidak melakukan presentasi untuk menahan komentar dan
pertanyaan mereka.
4. Setelah presentasi selesai – lakukan diskusi dalam bentuk dialog:
a. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kesediaanya berbagi.
b. Pikirkan apa yang telah dibagi oleh setiap kelompok – apa yang kamu RASAKAN
tentang apa yang telah mereka sampaikan? Dan mengapa kamu merasa seperti itu?
i. Berikan kesempatan kepada 1-2 peserta dari setiap kelompok untuk berbagi.
ii. Pastikan untuk bersikap adil dan seimbang sehingga kedua kelompok mendapat
kesempatan yang sama untuk berbagi.
c. Apakah ada hal-hal lain yang ingin kamu bagikan – komentar, pertanyaan atau
perasaan?
i. Atur pembagian giliran untuk setiap kelompok seperti yang dilakukan sebelumnya.
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Setelah diskusi berlangsung selama sekitar 20-30 menit, mintalah peserta untuk
menarik kesimpulan.
b. Tanyakan apakah ada peserta yang bersedia berbagi tentang apa yang paling
mengejutkan bagi mereka dalam dialog ini.
6. Penutupan (dilakukan oleh fasilitator):
a. Sampaikan pengamatan Anda sebagai fasilitator untuk menutup dialog.

KEGIATAN 16.4: IDE-IDE UNTUK PROGRAM MASYARAKAT
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Menyediakan waktu bagi peserta untuk bertukar pikiran dan membangun ide-ide mereka
untuk program atau kegiatan masyarakat (merujuk kembali pada Sesi 8 dan 17)
Pesan utama: Kita dapat melakukan sesuatu untuk menjadikan masyarakat sebagai tempat yang
lebih aman dan lebih membahagiakan dalam hal-hal tertentu.
Deskripsi: Peserta memilih satu topik untuk program masyarakat
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Pada awal program ini (pada Sesi 8) kita membahas gambaran masyarat ideal
yang kita inginkan dan bagaimana kita dapat mewujudkan ide-ide tersebut melalui
program-program masyarakat.
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b. Kita memiliki waktu hari ini sehingga kamu dapat melontarkan beberapa ide untuk
program masyarakat yang dapat kamu laksanakan baik dengan kelompok remaja
maupun bersama orang dewasa untuk menjadikan masyarakat sebagai tempat yang
lebih baik dalam beberapa hal.
c. Kamu akan melakukan program-program ini di luar acara pertemuan kita, namun
hari ini kita memiliki waktu untuk mendiskusikan ide-ide kamu.
d. Program masyarakat adalah salah satu cara bagi kamu untuk terus bekerja sama,
saling mendukung, dan memiliki pengaruh positif terhadap satu sama lain serta
terhadap orang lain dan masyarakat.
e. Proyek masyarakat isa tentang berbagi apa yang telah Anda pelajari di sini atau
melakukan sesuatu yang lain yang menurut Anda akan bermanfaat bagi remaja
lainnya dalam komunitas ini atau masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menjadi
tempat yang aman dan bersemangat untuk semua orang.
f. Hari ini kita akan melakukan curah pendapat tentang beberapa ide dan kemudian
pilih –dengan memberikan suara–tiga ide yang paling populer.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Apa saja ide-ide untuk program masyarakat??
i. Program tersebut bisa saja berskala besar atau kecil, dan dalam melaksanakan
program tersebut peserta dapat bermitra dengan orang dewasa dari kalangan
pengasuh atau orang dewasa lainnya yang berasal dari masyarakat.
ii. Dalam program tersebut peserta dapat berbagi pesan atau keterampilan yang
diperoleh dari program ini, atau mereka dapat melakukan kegiatan lain yang
akan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan memberikan
semangat, khususnya bagi remaja, dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan.
b. Catat ide-ide peserta pada flipchart – jangan menyensor atau mengubahnya pada
tahap ini
c. Gunakan waktu selama 10-12 menit untuk melakukan curah pendapat. .
3. Memberikan suara untuk ide-ide yang paling populer:
a. Jelaskan:
i. Sekarang kita akan memberikan suara untuk mendapatkan tiga ide terpopuler
yang akan kita kembangkan menjadi rencana untuk minggu depan sehingga kamu
dapat melaksanakan program tersebut.
ii. Setiap peserta akan memiliki dua suara – kamu dapat memberikan kedua suara
yang kamu miliki untuk satu ide yang sama atau satu suara untuk dua ide yang
berbeda. Semua terserah kamu.
b. Berikan kepada setiap peserta dua buah kartu atau dua lembar kertas berukuran A6
sehingga kamu dapat menuliskan suara kamu.
c. Tuliskan setiap ide pada flipchart dengan jelas.
d. Bacakan setiap ide dan mintalah peserta untuk memberikan suara mereka
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i. Kumpulkan suara untuk setiap ide dengan memastikan untuk menandai surat
suara yang berkaitan dengan nomor ide dan hitunglah. Tuliskan hasil penghitungan
surat pada flipchart sehingga semua berlangsung dengan sangat transparan.
4. Rangkuman dan kesimpulan:
a. Tuliskan tiga ide yang menerima suara terbanyak.
b. Perhatikan bahwa ide-ide yang tidak terpilih menjadi tiga yang teratas bukanlah ide
yang buruk, namun latihan menyusun rencana dalam sesi berikutnya akan berfokus
pada ketiga ide yang menerima suara terbanyak.
c. Setiap peserta harus memilih untuk bergabung dengan satu kelompok yang memiliki
ide yang sama dan bekerja sama dengan peserta lain dalam kelompok tersebut untuk
melakukan perencanaan. Ini tidak berarti kamu tidak dapat berpartisipasi dalam
proyek-proyek lainnya, tetapi kamu hanya akan melakukan latihan perencanaan
dengan satu kelompok saja.
d. Kamu dapat mulai mengembangkan ide-ide dan rencana kamu untuk programprogram ini pada waktu yang kamu tentukan sendiri juga.
e. Kita hanya akan membahas program ini lagi di salah satu sesi lokakarya nanti.

©Partners4Prevention
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KEGIATAN 16.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah berbagi pendapat antara anak perempuan dan anak laki-laki, dan
kemudian berbicara tentang ide-ide untuk proyek masyarakat.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik dalam diskusi yang dilakukan pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, pikirkan tentang ketiga ide yang
telah kita pilih untuk program dan bagaimana kamu akan melaksanakan program
tersebut.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas apa yang membuat suatu hubungan tidak
membahagiakan dan bagaimana mengatasi hubungan tersebut.

181

SESI 17: HUBUNGAN YANG TIDAK BAHAGIA
Gambaran Umum: Sesi ini berfokus pada berbagai aspek dalam hubungan berpacaran yang dapat
menimbulkan risiko, masalah atau menyebabkan ketidakbahagiaan, termasuk perselisihan di
kalangan dan tentang remaja dalam hubungan berpacaran.
Tujuan Utama:

•
•

Mempelajari tentang berbagai masalah yang timbul dalam suatu hubungan
Memahami perselisihan yang timbul dalam suatu hubungan dan cara mengatasinya
Kegiata Sesi 17

PERLENGKAPAN

Kegiatan 17.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

WAKTU

10–15 menit

Kegiatan 17.2: Apa yang dapat kita pelajari dari hubungan
antara Titus dan Yohana?
Tujuan: Mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang
mungkin dihadapi oleh remaja ketika berpacaran.

Flipchart, spidol, cerita tentang
Titus dan Yohana

40–45 menit

Kegiatan 17.3: Bagaimana saya tahu apakah saya tidak
bahagia dalam suatu hubungan?
Tujuan: Memperkuat kesadaran tentang aspek-aspek suatu
hubungan yang menjadikan hubungan tersebut pengalaman
positif bagi satu sama lain dan aspek-aspek yang
menggabungkan kebahagiaan dan keamanan.

Flipchart, spidoldan
krayonwarna warni

20–30 menit

Kegiatan 17.4: Perselisihan dan hubungan berpacaran
Tujuan: Memahami berbagai jenis perselisihan yang terjadi
DALAM dan TERKAIT dengan hubungan berpacaran pada
remaja, serta memikirkan mengapa perselisihan ini dapat
terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya.

Flipchart, spidol warna warni

30–40 menit

Kegiatan 17.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
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10–15 menit
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ALUR SESI 17
Selamat Datang
Apa yang dapat kita pelajari
dari hubungan antara Titus
dan Yohana
Apa yang dapat kita pelajari
dari hubungan antara Titus
dan Yohana
Perselisihan dan
hubungan berpacaran
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 17.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Minggu lalu kelompok anak perempuan dan kelompok anak laki-laki berbagi
pandangan dan ide-ide yang berkaitan dengan hubungan berpacaran dan seks,
kemudian mulai berpikir tentang ide untuk mengembangkan proyek masyarakat.
Kita akan memikirkan kembali ide-ide tersebut menjelang akhir program.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang memiliki pengalaman untuk dibagi tentang penerapan pembelajaran
dari sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada penggalian masalah yang mungkin timbul dalam hubungan
berpacaran.

KEGIATAN 17.2: APA YANG DAPAT KITA PELAJARI DARI
HUBUNGAN ANTARA TITUS DAN YOHANA?
(Diadaptasi dari PREPARE and Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang mungkin dihadapi oleh remaja ketika
berpacaran.
Pesan utamas:

•

Hubungan berpacaran – bahkan di kalangan remaja – dapat menjadi hal yang menyulitkan
atau menimbulkan berbagai masalah.

•

Kita harus mengenal beberapa masalah dalam hubungan berpacaran, sehingga kita dapat
memahami apa yang tidak dapat diterima atau masalah apa yang mungkin terjadi, dan
memikirkan apa yang dapat kita lakukan apabila kita berada dalam situasi tersebut.

Deskripsi: Peserta akan membaca cerita tentang Titus dan Yohana. Kemudian bersama
kelompoknya, mereka akan mengidentifikas berbagai masalah dalam hubungan berpacaran.
Selanjutnya peserta akan mendiskusikan saran-saran yang akan diberikan untuk Titus dan Yohana.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Hubungan pertemanan dan berpacaran yang kita miliki seringkali menyenangkan
dan mendukung (dan kita telah membahas berbagai aspek, yaitu kesenangan,
kepedulian, kasih sayang dan hubungan yang setara), namun kadang-kadang kita
menemui masalah (dan kita telah membahas beberapa masalah ketika hubungan
berpacaran menjadi tidak membahagiakan atau menjadi tidak aman).
b. Kita akan membaca cerita tentang hubungan berpacaran antara dua remaja – Titus
dan Yohana.
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2. Membaca cerita:
a. Mintalah peserta untuk duduk berpasangan dan membaca cerita tersebut bersamasama.
b. Sebagai pilihan, peserta dapat bermain peran berdasarkan cerita dan membaca
keras-keras bersama kelompoknya.
c. Atau fasilitator dapat membacakan cerita tersebut.
3. Diskusi kelompok:
a. Menurut kamu apakah Titus dan Yohana memiliki hubungan yang baik?
i. Mengapa ya atau mengapa tidak?
Catatan untuk fasilitator: Fasilitator dapat membuat daftar tetang hal-hal yang baik
dan hal-hal yang kurang baik dalam hubungan tersebut yang dicatat pada flipchart.
b. Sebutkan beberapa masalah yang mereka hadapi?
Catatan untuk fasilitator:

• Membuat asumsi dan melakukan komunikasi yang kurang baik
• Perilaku Titusyang kasar antara lain mengendalikan, cemburu, menghina Yohana di

depan kawan-kawanya, berteriak pada Yohana, menarik Yohana dengan kasar dan
mendorongnya keluar ruangan, mencoba memaksanya untuk melakukan hubungan
seks.
c. Sebutkan beberapa contoh komunikasi yang tegas yang digunakan dalam cerita ini?

Catatan untuk fasilitator:

• Pertama, Yohana menggunakan pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya” ketika ia

dan Titus berbicara setelah mereka bertengkar, dan kedua ketika mereka bertukar pesan
singkat – tekankan hal ini dan perhatikan bagaimana Yohana secara tegas dan jelas
mengungkapkan perasaannya dan apa yang ia butuhkan.

• Teman-teman tidak setuju degan pernyataan tentang pemberian kado, minum minuman
keras, seks/HIV/penggunaan kondom, serta perilaku Titus yang kasar
4. Discussion in small groups:
a. Di akhir cerita, Yohana ditinggalkan untuk mengambil keputusan tentang
hubungannya denganTitus.
b. Mintalah peserta untuk membuat kelompok kecil .
i. Separuh anggota kelompok harus mendiskusikan saran apa yang akan mereka
berikan kepada Yohana.
ii. Separuh anggota lainnya harus mendiskusikan saran apa yang akan mereka
berikan kepada Titus.
185

5. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 8-10 menit, mintalah peserta untuk bergabung kembali dan mintalah
kelompok yang telah membahas saran untuk Yohana/Titus untuk berbagi ide-ide
mereka.
b. Apa pendapat kamu tentang saran yang diberikan?
c. Menurut kamu apakah kamu akan mampu menerapkan saran yang diberikan kepada
teman-teman kamu apabila kamu berada dalam situasi yang sama?
d. Masalah yang terdapat dalam hubungan antara Yohana dan Titusjuga dapat
berimbas pada orang lain – siapa lagi yang terimbas oleh masalah ini?
e. Menurut kamu apa pendapat dan perasaan orangtua/pengasuh tentang remaja
seperti kamu yang terlibat dalam hubungan yang intim atau hubungan berpacaran?
i. Mengapa menurut kamu mereka merasa khawatr atau prihatin?
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan kepada peserta apa yang telah mereka pelajari dari hubungan antara Titus
dan Yohana..

KEGIATAN 17.3: BAGAIMANA SAYA TAHU APAKAH SAYA TIDAK
BAHAGIA DALAM SUATU HUBUNGAN?
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Memperkuat kesadaran tentang aspek-aspek suatu hubungan yang menjadikan hubungan
tersebut pengalaman positif bagi satu sama lain dan aspek-aspek yang menggabungkan
kebahagiaan dan keamanan
Pesan utama:

•
•

Kita harus memikirkan apa yang kita rasakan selama berpacaran
Jika kita tidak bahagia dalam suatu hubungan, maka kita harus memikirkan cara untuk
membuat hubungan tersebut membahagiakan atau memutuskah hubungan tersebut.

Deskripsi: Peserta melakukan diskusi kelompok secara singkat dan kemudian membuat gambar
yang mengekspresikan ide-ide mereka tentang hubungan yang membahagiakan dan hubungan
yang tidak membahagiakan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Selama beberapa minggu terakhir kita telah membahas beberapa cara yang
menunjukkan hubungan berpacaran yang membahagiakan dan berdampak positif
dan yang tidak membahagiakan atau negatif.
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b. Kita juga telah membahas standar yang sama untuk hubungan berpacaran dan
hubungan pertemanan yang erat. Segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan
menyenangkan, namun kita ingin agar hubungan kita sebagian besar berjalan
dengan menyenangkan dan berdampak positif.
2. Diskusi kelompok secara singkat:
a. Mengapa menurut kamu penting bagi kita untuk mengetahui kapan kita merasa
bahagia dan kapan kita merasa tidak bahagai selama berpacaran?
b. Apakah kita harus memikirkan apakah pacar kita bahagia atau tidak bahagia? Jika
ya, apa alasannya? Dan jika tidak, apa alasannya?
c. Dapatkah suatu hubungan berjalan dengan menyenangkan atau berdampak positif
jika salah satu dari pasangan yang berpacaran atau kedua-duanya merasa tidak
bahagia atau merasa tidak aman dalam menjalani hubungan tersebut.
CATATAN UNTUK FASILITATOR: Yang menjadi ide utama di sini adalah bahwa mengetahui
apakah pacar kamu bahagia atau tidak bahagiadapat membantu kamu untuk menjaga
hubungan agar tetap bahagia (dengan melakukan hal-hal yang membuat kamu berdua
bahagia) atau membuat keputusan untuk mengubah hal-hal yang membuat salah satu dari
kamu berdua atau kedua-keduanya merasa tidak bahagia atau ingin mengakhiri hubungan.
3. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Buat beberapa kelompok kecil (terdiri dari 3-4 orang)
b. Berikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol warna wani untuk setiap kelompok.
c. Pada setengah halaman kertas buatlah gambar atau tulislah sesuatu yang membuat
kamu tidak bahagia atau merasa tidak aman dalam suatu hubungan, dan pada
setengah halaman lagi gambarlah (atau tulislah) hal-hal yang membuat kamu
merasa senang dan nyaman dalam suatu hubungan, sehingga kami tahu seperti apa
rasanya tidak bahagia dan bahagia.
i. Berpikir tentang kapan kamu merasa benar-benar tidak bahagia dalam menjalani
suatu hubungan (berpacaran atau pertemanan) dapat bermanfaat bagi kamu –
bagaimana rasanya tidak bahagia, apa yang dapat membuat kamu tidak bahagia?
ii. Kemudian pikirkan kapan kamu merasa benar-benar bahagia dalam menjalani
suatu hubungan dan bagaimana rasanya. Kemudian apa yang membuat kamu
merasa bahagia?
4. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah semua kelompok untuk berbagi poster yang
mereka buat.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kontribusinya.
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah seorang peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka
menarik atau mengejutkan dalam diskusi ini.
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6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator)
a. Pada sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi perselisihan
dalam suatu hubungan, kemahiran berkomunikasi dan memutuskan hubungan bila
perlu.
b. Namun sebelum itu mari kita berpikir lebih jauh tentang perselisihan dalam dan
tentang hubungan berpacaran.

KEGIATAN 17.4: PERSELISIHAN DAN HUBUNGAN BERPACARAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Memahami berbagai jenis perselisihan yang terjadi DALAM dan TERKAIT dengan hubungan
berpacaran pada remaja, serta memikirkan mengapa perselisihan ini dapat terjadi dan bagaimana
cara kita mengatasinya.
Pesan utama:

•

Seringkali terjadi perbedaan pendapat antara remaja dan pengasuhnya tentang cara
menjalankan hubungan berpacaran.

•

Kadang-kadang perbedaan pendapat antar teman atau dalam hubungan berpacaran pada
remaja dapat terjadi.

Deskripsi: Peserta akan melakukan curah pendapat tentang ide-ide dan pengalaman mereka
dalam kelompok kecil dan berbagi dengan seluruh peserta untuk didiskusikan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan berpikir tentang perselisihan yang berkaitan dengan hubungan berpacaran
pada remaja – baik yang mungkin terjadi atau perselisihan yang umumnya terjadi di
antara pasangan yang berpacaran, serta perselisihan yang mungkin terjadi dengan
orang lain yang disebabkan oleh hubungan berpacaran yang kamu jalani (misalnya
dengan pengasuh atau teman).
2. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Mintalah peserta untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang
b. Berikan beberapa lembar kertas flipchart (kertas plano) dan spidol warna warni
kepada setiap kelompok.
c. Gambarlah sebuah lingkaran besar pada flipchart:
i. i.
Pertama, lakukan curah pendapat tentang berbagai jenis perselisihan yang
mungkin terjadi DALAM suatu hubungan antara dua orang yang berpacaran
(gunakan satu warna untuk lingkaran ini dan tuliskan hasil curah pendapat dalam
lingkaran).
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ii. Pada bagian halaman yang tersisa di luar lingkaran, lakukan curah pendapat
tentang perselisihan yang mungkin terjadi TERKAIT dengan hubungan berpacaran,
misalnya perselisihan dengan teman, keluarga/pengasuh, dll. (gunakan warna lain
untuk menuliskan hasil curah pendapat ini)
d. Setelah kira-kira 8-10 menit, mintalah peserta untuk menggunakan warna lain untuk
menuliskan sebab atau alasan terjadinya berbagai perselisihan..
3. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 10-12 menit, mintalah peserta untuk berbagi ide-ide mereka dengan
semua peserta lainnya.
4. Rangkuman yang dibuat oleh fasilitator:
a. Garisbawahi perilaku yang bermasalah dengan satu warna dan lingkari atau
garibawahi perilaku yang positif dengan warna lain di seluruh poster.
b. Perhatikan tema umum yang muncul di semua presentasi – masalah apa yang
sangat dipedulikan oleh remaja
5. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu dihadapkan pada perselisihan DALAM
suatu hubungan atau TENTANG suatu hubungan?
6. Kesimpulan (oleh peserta):
a. Mintalah salah seorang peserta yang bersedia untuk berbagi tentang hal-hal apa
yang bermanfaat atau mengejutkan dalam kegiatan ini.
7. Rangkuman yang dibuat oleh fasilitator
a. Perselisihan terjadi dalam berbagai jenis hubungan –Sesi ini membahas bagaimana
kita menyelesaikan perselisihan agar tidak menimbulkan dampak yang sangat
negatif atau memberikan dampak positif terhadap hubungan kita.
b. Kita perlu memikirkan cara untuk menangani perselisihan yang sesuai dengan ide-ide
kita tentang hubungan yang penuh perhatian, penuh kasih sayang dan setaraseperti
yang telah kita bahas.
c. Komunikasi yang terbuka, jujur dan saling menghormati yang membuat orang-orang
yang berselisih dapat berbagi perasaan dan ide-ide mereka biasanya merupakan
cara yang paling berguna untuk menyelesaikan perselisihan.
d. Kita akan mendiskusikan dan mempraktikkan berbagai cara untuk menyelesaikan
perselisihan, serta keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi pada sesi
selanjutnya.
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KEGIATAN 17.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas berbagai hal yang menyebabkan hubungan berpacaran
menjadi berisiko, bermasalah atau tidak bahagia.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang bersedia berbagi hal-hal yang menurut mereka
sangat menarik dalam diskusi hari ini.
3. Explain:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, perhatikan apa yang membuat
hubungan yang kamu jalin berbeda, atau menurut pengamatan kamu apakah
hubungan kamu bahagia atau tidak bahagia.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas kekerasan dalam hubungan.

©Partners4Prevention
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SESI 18: KEKERASAN DALAM HUBUNGAN
Gambaran Umum: Dalam sesi ini peserta akan belajar untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi
berbagai bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam suatu hubungan yang diwarnai dengan
kekerasan. Mereka akan mempelajari faktor-faktor yang membuat kekerasan cenderung terjadi,
namun memahami bahwa perilaku kekerasan adalah sebuah pilihan dan tanggung jawab orang
yang akan melakukannya, dan akhirnya mereka akan menghadapi stereotip pelaku kekerasan dan
perilaku yang menyalahkan korban.
Tujuan Utama:

•
•
•

Memahami berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan yang intim atau
hubungan berpacaran
Memahami bahwa kekerasan adalah sebuah pilihan dan tanggung jawab pelaku bukan
korban
Memahami bahwa pelaku seringkali merupakan orang yang dikenal oleh korban

Kegiatan Sesi 18

MATERIALS

Kegiatan 18.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10–15 menit

Kegiatan 18.2: Berbagai bentuk kekerasan
Tujuan: Membangun kesadaran terhadap berbagai bentuk
kekerasan yang dilakukan oleh pacar.

Flipchart, spidol, lembar kerja,
lembar rujukan

30–40 menit

Kegiatan 18.3: Mengapa beberapa orang menggunakan
kekerasan?
Tujuan: Membangun pemahaman tentang jalan yang
mengarah ke kekerasan dan motivasi yang mendorong
perilaku kekerasan, serta kesadaran bahwa kekerasan
melibatkan pilihan

Flipchart, spidol, lembar kerja

30–40 menit

Kegiatan 18.4: Permainan Kentang Panas
Bola atau mainan yang lembut,
Tujuan: Memberi semangat kepada peserta dan menciptakan
alat pemutar musik atau peluit
suasana yang mendukung pembelajaran dan partisipasi.

10–15 menit

Kegiatan 18.5: Siapa yang melakukan kekerasan?
Tujuan: Membangun kesadaran bahwa pelaku kekerasan
seksual biasanya bukan orang asing dan menentang sikap
yang menyalahkan korban

15–20 menit

Kegiatan 18.6: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

Flipchart, spidol, kertas
berukuran A5, pulpen, lembar
rujukan

10–15 menit
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ALUR SESI 18
Selamat Datang
Berbagai bentuk
kekerasan
Mengapa beberapa orang
menggunakan kekerasan?
Permainan Kentang
Panas
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 18.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Last week we reflected on different communication styles and how they affect us,
and learned about assertive communication, including using ‘I’ statements.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang memiliki pengalaman untuk dibagi tentang penerapan pembelajaran
dari sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman
pribadinya atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan
diskusi pada sesi terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau
cerita tentang perubahan.

4. Jelaskan:
a. Sesi difokuskan pada kekerasan dalam hubungan berpacaran.
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KEGIATAN 18.2: BERBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM SUATU
HUBUNGAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan:30-40 menit
Tujuan: Membangun kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan
intim.
Pesan utama: Kekerasan psikis, fisik dan seksual terjadi dalam berbagai bentuk dalam hubungan
pacaran.
Deskripsi: Curah pendapat dan menggolongkan contoh-contoh yang diberikan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang
mengakibatkan rasa sakit bagi orang yang menjadi korban.
b. Kekerasan terjadi ketika seseorang melanggar dan tidak menghormati martabat dan
hak-hak orang lain.
c. Fokus pembahasan kita hari ini adalah berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam
suatu hubungan yang intim atau hubungan berpacaran.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Mintalah peserta untuk memberikan contoh-contoh kekerasan atau pelecehan yang
terjadi dalam suatu hubungan - mereka bisa memberikan contoh tindakan apa saja
yang menurut mereka menyakitkan bahkan meskipun mereka tidak yakin apakah
tindakan tersebut merupakan kekerasan atau pelecehan.
b. Catat tanggapan yang diberikan oleh peserta dalam tiga kelompok atau kolom yang
akan diberi judul (setelah Anda memiliki berbagai contoh pada setiap kategori):
Catatan untuk fasilitator:

• Kekerasan emosional (tindakan yang menyakiti perasaan seseorang, meremehkan atau

merendahkan seseorang, atau membuat seseorang merasa takut, termasuk bullying,
pelecehan, memberi nama panggilan yang buruk, ancaman, menyebarkan desas-desus,
berbohong, menipu/perselingkuhan, membuat kamu merasa malu, penghinaan, berteriak,
membuat janji dan tidak menepatinya, memaksa kamu untuk berbohong, menghancurkan
barang-barang kamu, melakukan hal-hal nekat untuk menakut-nakuti kamu).

• Kekerasan fisik (tindakan yang menyakiti tubuh seseorang, termasuk memukul,
mencakar, mendorong, menggoyangkan, membuatnya tersedak, meludah, menggigit,
menendang, meninju, memukuli, menjambak, melempar orang tersebut dengan sesuatu,
menggunakan senjata)

• Kekerasan seksual (tindakan yang menyakiti seseorang melalui tindakan seksual;

termasuk memaksa atau memaksa atau menipu kamu agar melakukan tindakan seksual,
menganiaya, memerkosa, melakukan tindakan seksual ketika kamu sedang mabuk atau
sedang tidak sadar sehingga kamu tidak dapat memberikan persetujuan, setiap tindakan
seksual yang tidak disepakati bersama)
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c. Jika ada contoh-contoh penting lainnya yang terlewat, usulkan kepada peserta untuk
dipertimbangkan.
3. Mengerjakan lembar kerja secara berpasangan
a. Mintalah peserta untuk bekerja sama secara berpasangan.
b. Bagikan lembar kerja berisi skenario untuk setiap pasangan dan mintalah mereka
untuk melengkapinya.
c. Minta setiap pasangan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan dan menganalisis
masalah. Biarkan kolom ketiga (Apa masalahnya?) dari lembar kerja di bawah ini
dalam keadaan kosong untuk diisi oleh peserta.
Skenario

Bentuk kekerasan apa yang
terjadi dalam skenario ini?

Apa masalahnya?

Ruli dan Lisa telah pergi bersama.
Ketika mereka terlambat ke suatu
pesta, Lisa berkata kepada Ruli, “Itu
salah kamu. Kamu selalu membuat
kita terlambat. Kamu membuat saya
sangat marah!”

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Ruli menuduh dan menyalahkan Lisa
daripada menggunakan ketrampilan
komunikasi yang terbuka dan
menghargai seperti “I Messages”
(Pesan Saya)

Felix menuduh Juli telah
mengkhianatinya setelah ia
melihat Julia mengobrol dengan
seorang anak laki-laki di kelasnya.
Ketika mereka bertengkar, ia
mendorong Juli hingga jatuh dan
meninggalkannya

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Felix menuduh dan menyalahkan
daripada menggunakan ketrampilan
komunikasi yang menghargai.
Mendorong Julia ke lantai adalah
bentuk kekerasan fisik.

Okto berkata kepada Mela jika
ia ingin memakai rok ia harus
memperlihatkannya lebih dahulu
kepada Okto, karena ia tidak ingin
anak laki-laki melihat Mela menarik.

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Ini adalah perilaku mengontrol yang
dilakukan oleh Okto- Perempuan
dapat memakai pakaian yang dia
inginkan. Baju yang dia pakai bukan
penyebab perilaku orang lain.

Piet dan Elisa sedang bermain di
rumah Piet. Elisa ingin menonton
sebuah acara di TV dan Piet ingin
berbicara. Elisa berteriak kepada
Piet, “Diam, saya ingin menonton
acara ini.”

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Berteriak dan memaksa diam adalah
sangat agresif namun Piet tidak
supportif dan memahami kebutuhan
Lisa. Piet dapat menggunakan
keterampilan negosiasi agar
meluangkan waktu untuk berbicara
dan untuk TV.

Maria memberitahu Melky bahwa
teman-temannya mengajak pergi
bersama setelah sekolah usai, tapi
Melky tidak menyukai teman-teman
Maria. Melky mendorong Maria ke
dinding dan mengatakan, “Kamu
tidak boleh pergi. Pacar saya tidak
boleh bergaul dengan kelompok itu.”

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Melky tidak boleh mengontrol
pacarnya, dia tidak dapat mengatur
siapa yang boleh ditemui Maria dan
kapan. Mendorong Maria adalah
kekerasan fisik.

Wanggai berkata kepada Natalia
bahwa ia tidak dapat berbicara
dengan gadis-gadis lain ketika tidak
bersama Natalia.

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Bentuk perilaku mengontrol seperti
ini tidak dibenarkan.
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Amos memaksa Elsina untuk
berhubungan seks dengan
mengancam untuk menyakiti dirinya
dan membuatnya merasa bersalah

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Memaksa seseorang untuk
melakukan hubungan seksual
adalah kekerasan seksual.
Persetujuan harus diberikan
secara bebas atau menolaknya.
Ancaman dan membuat orang lain
merasa bersalah adalah kekerasan
emosional.

Ketika Natali berjalan pulang,
sekelompok anak laki-laki
mengomentari tubuhnya dan
mengatakan mereka mencintai dan
ingin menikahinya - dia merasa
sangat tidak nyaman

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Ini adalah pelecehan seksual

Markus dan Tina hanya akan
melakukan kedekatan fisik
(misalnya, berpegangan tangan
atau berpelukan atau berciuman)
ketika mereka berdua merasa siap
dan nyaman dan telah mnyepakati
sebelumnya

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Kedua pasangan secara bebas
saling menghendaki untuk
melakukan aktifitas seksual yang
mereka inginkan. Keterbukaan
komunikasi tentang seksualitas
adalah sangat penting

4. Umpan balik dari kelompok:
a.Setelah kira-kira 10-12 menit, periksa semua lembar kerja dan lihat apa jawaban
setiap pasangan peserta.
b. Ketika melihat jawaban yang diberikan oleh satu pasangan peserta, cari apakah ada
pasangan peserta lainnya yang memiliki jawaban yang berbeda – diskusikan jika
ada perbedaan.
5. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan kepada peserta apakah ada hal-hal yang baru yang menarik bagi mereka
terkait dengan informasi yang dibahas pada kegiatan ini.
6. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berbahaya bagi orang lain yang mencakup
emosional, fisik, atau kekerasan seksual, pelecehan, atau kekerasan lainnya.
b. Terlepas dari bentuk kekerasan apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, atau
apa dampaknya, penggunaan kekerasan terhadap orang lain tidak bisa diterima dan
bertentangan dengan hak-hak anak (hak asasi manusia).
c. Jika kamu merasa cemas, takut, malu, atau terancam,yakinlah dengan perasaan
tersebut dan cari orang dewasa yang dapat dipercaya untuk berbicara tentang
situasi yang kamu rasakan.
d. Jika kamu pernah mengalami kekerasan dan kamu belum memberitahu siapa pun
atau menerima bantuan apapun, maka kamu dapat berbicara dengan saya atau
dengan salah satu dari orang-orang yang tergabung dalam organisasi yang terdapat
pada lembar daftar rujukan ini yang akan dibagikan kepada kamu semua.
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e. Kita akan berbicara lebih banyak tentang berbagai jenis bantuan yang mungkin
berguna bagi penyintas kekerasan, tetapi kamu tidak perlu menunggu – Kamu dapat
mencari bantuan sekarang.

KEGIATAN 18.3: MENGAPA BEBERAPA ORANG MENGGUNAKAN
KEKERASAN?
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Membangun pemahaman tentang tahapan terjadinya kekerasan dan motivasi yang
mendorong perilaku kekerasan, serta kesadaran bahwa kekerasan pada dasarnya adalah pilihan.
Pesan utama: Kekerasan adalah perilaku yang dipilih oleh pelaku, dan karena pilihan , maka
pelakulah yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.
Deskripsi: Diskusi tentang penerapan analisis tahapan dan kerangka kerja untuk memahami
terjadinya kekerasan pada contoh skenario.
Petunjuk:
1. Bagikan lembar kerja “Pathways to Violence” (Lampiran 15) dan jelaskan:
a. Kita telah membahas jalan untuk mewujudkan harapan dan impian kita, serta
bagaimana kadang-kadang kita bisa teralihkan atau melenceng dari jalan tersebut
karena berbagai peristiwa dan pilihan yang kita buat.
b. Hari ini kita akan membahas tahapan terjadinya kekerasan yang merupakan salah
satu cara untuk memahami mengapa beberapa orang menggunakan kekerasan dan
juga mengetahui bahwa menggunakan kekerasan selalu merupakan pilihan.
c. Pada lembar informasi yang dibagikan kepada kalian, kalian akan melihat
sebuah diagram jalan dan di sepanjang jalan tersebut ada berbagai hal yang bisa
memengaruhi seseorang untuk memilih apakah ia akan melakukan kekerasan atau
tidak. Mari kita bahas hal-hal tersebut sebelum kalian mengerjakan soal.
i. Dalam sebuah contoh kekerasan, biasanya ada faktor-faktor yang melandasi
suatu tindakan, yang terjadi sebelum tindakan kekerasan terjadi yang membuat
seseorang kecewa atau marah (pemicu). Faktor-faktor yang melandasi bisa
berupa faktor-faktor yang negatif, misalnya, menggunakan narkoba atau alkohol,
menyaksikan peristiwa kekerasan di antara orangtua kamu, melihat kekerasan di
sekitar kalian, di TV, dalam lirik lagu, atau di masyarakat. Faktor yang melandasi
juga bisa positif; misalnya, belajar keterampilan berkomunikasi, atau mengingat
apa yang penting untuk kamu (nilai-nilai yang kamu pegang) dan arah kehidupan
yang kamu inginkan (ingat roadmap yang kamu buat?). Faktor-faktor positif ini
membantu kita untuk menangani situasi dengan cara yang lebih terhormat dan
tanpa kekerasan.
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ii. Pemicunya adalah situasi atau peristiwa yang baru terjadi yang membuat seseorang
sangat marah atau kesal. Pemicu dapat berasal dari dalam (internal) atau dari luar
(eksternal), dan sering disertai dengan pemicu dalam bentuk kekerasan fisik, yang
menyebabkan seseorang merasa marah atau sakit hati.
iii.Mungkin juga ada faktor kesempatan, yang memungkinkan kekerasan dapat
dilakukan
2. Contoh:
a. Cerita: Hans sedang berada di sebuah pesta dengan Mela dan ia mabuk. Ia melihat
Mela berdansa dan merasa cemburu. Ia menarik Mela, mendorongnya ke sebuah
ruangan kosong dan memukulnya.
b. Analisis: Dalam hal ini faktor yang melandasi adalah alkohol dan kemungkinan Hans
telah melihat orang lain memperlakukan pacar mereka dengan cara ini. Pemicunya
adalah Mela berdansa dan kecemburuan yang dirasakan oleh Hans. Faktor
kesempatan adalah adanya ruangan yang kosong. Apakah Hans bisa memilih untuk
menahan diri melihat Mela berdansa dan mengatasi rasa cemburunya dengan cara
lain yang terhormat?
Catatan untuk fasilitator:

• Berdansa di sini bukan merupakan suatu masalah, tetapi sebagai sarana pengendali,
yang membuat Hans merasa cemburu dan marah

• Alkohol bukan suatu alasan –alkohol adalah katalis atau sarana yang meningkatkan
risiko yang ditimbulkan oleh situasi
3. Diskusi dalam kelompok kecil:
a. Sekarang bentuklah kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang
b. Bacakan cerita tentang Edo dan Nowela
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Edo putus sekolah tiga bulan yang lalu karena tidak naik kelas. Dia tidak bisa berkonsentrasi lagi di sekolah karena hanya bisa tidur sebentar di malam hari. Kadang-kadang ia merasa terlalu cemas untuk tidur, menunggu orangtuanya untuk mulai bertengkar. Dia mulai
mencicipi narkoba dengan temannya, Tobias. Narkoba membuatnya bisa begadang hampir
semalaman dan ia merasa hebat!
“Kenapa kamu buru-buru, tinggallah sebentar lagi dan kita mencicipi narkoba lagi,” ujar
Tobias. “Tidak, Nowela akan marah jika saya terlambat. Sampai bertemu lagi,” jawab Edo.
Edo benar-benar menyukai Nowela - ia cantik dan membuatnya merasa istimewa. Mereka
mengobrol melalui pesan singkat, dan Edo sudah siap untuk berhubungan seks dengannya. Setelah memakai narkoba dengan Tobias, ia merasa benar-benar merasa enak dan
memutuskan bahwa ia ingin berhubungan seks dengan Nowela hari itu. Edo akan menemui Nowela di sekolah dan pulang bersamanya. Nowela sedang menunggunya di gerbang
sekolah; Edo menggandeng tangannya dan mengatakan ia terlihat begitu cantik dan mereka akan bersenang-senang sebelum pulang ke rumah. Edo memutuskan untuk membawa
Nowela ke losmen.

Ketika mereka tiba di losmen, Edo mulai mencium dan meraba Nowela. Nowela mencoba untuk menghentikannya dan mengatakan dia ingin pulang. Edo berteriak: “Kamu mau
bertemu pacar kamu yang lain bukan.” Ia tidak percaya ketika Nowela mengatakan bahwa
ia tidak punya pacar lain karena ia mencintai Edo. Edo berkata, “Kalau kamu mecintai saya,
kamu harus tidur dengan saya.” Ketika Nowela berkata bahwa ia belum siap, Edo menjawab,
“Tapi saya siap dan kamu menyakiti saya jika kita tidak melakukannya sekarang.” Nowela
mencoba bangkit untuk pergi, tapi Edo menarik dan menjatuhkannya serta memaksanya
untuk berhubungan seks.
c. Garisbawahi faktor-faktor yang melandasi
d. Lingakari pemicunya
e. Beri tanda panah yang mengarah ke faktor-faktor kesempatan
4. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 8-10 menit, mintalah peserta untuk bergabung kembali dan berbagi
pandangan mereka.
b. Faktor-faktor yang melandasi
i. Putus sekolah
ii. Memakai narkoba (teman sebaya dan Edo)
iii.Edo merasa ia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam hubungan
pacaran berdasarkan perasaannya sendiri tanpa perlu mendiskusikannya dengan
Nowela.
iv. Tidak ada komunikasi tentang apa yang mereka mau dalam hubungan pacaran ini
c. Pemicu
i. Penolakan Nowela dan ia mencoba menghindar (membuat Edo marah dan memilih
untuk memperkosanya)
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d. Faktor-faktor kesempatan
i. Berdua saja dalam kamar losmen
5. Diskusi kelompok:
a. Apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh Edo dan Nowela karena Edo memilih
untuk menggunakan kekerasan?
i. Keuntungan: keinginan Edo terpenuhi dan ia menegaskan kekuasaannya atau
kekuasaan terhadap Nowela. Edo juga menghukum Nowela karena tidak melakukan
apa yang ia inginkan
ii. Kerugian: trauma yang dialami oleh Nowela; pelanggaran atas kepercayaan,
rasa hormat, kebebasan, dan cinta; merusak hubungan sehingga mungkin akan
mengakhiri hubungannya; melakukan tindak pidana
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan kepada peserta apa yang telah mereka pelajari dalam kegiatan ini.
7. Kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Meskipun ada faktor-faktor yang melandasi, pemicu, atau kesempatan, kekerasan
adalah sebuah pilihan dan kamu dapat memilih untuk mengambil tindakan yang
terhormat, dan bukannya tindakan kekerasan.

KEGIATAN 18.4: PERMAINAN KENTANG PANAS
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Memberi semangat kepada peserta dan menciptakan suasana yang mendukung
pembelajaran dan partisipasi.
Deskripsi: Peserta saling melemparkan sebuah bola lembut berukuran besar atau mainan lembut
di antara mereka. Ketika musik berhenti (atau ketika peluit berbunyi), orang yang memegang bola/
mainan keluar dari permainan.
Petunjuk:
1. Peserta tersebar di dalam ruangan, berpindah-pindah sepanjang waktu.
2. Sebuah bola lembut berukuran besar atau mainan lembut saling dilempar di antara para
peserta.
3. Siapa pun yang sedang memegang bola/mainan lembut setiap kali musik berhenti (atau
ketika peluit berbunyi) harus keluar dari permainan dan duduk di samping.
4. Permainan berlanjut sampai hanya ada satu pemain yang tersisa dan orang itu adalah
pemenang.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika permainan ini terlalu lama, Anda dapat lebih sering menghentikan musik/meniup

dan memberitahu peserta bahwa dua orang terakhir yang telah menyentuh bola/mainan
harus meninggalkan permainan. (yaitu peserta yang terakhir melempar bola/mainankan
dan yang menangkapnya)

• Untuk membuat permainan lebih menarik buatlah hukuman yang mengibur bagi peserta
yang kalah misalnya menyanyi atau berjoged.

KEGIATAN 18.5: KEKERASAN/PELECEHAN TANGGUNG JAWAB
SIAPA?
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 15-20 menit
Tujuan: Membangun kesadaran bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya bukan orang asing dan
menentang sikap yang menyalahkan korban.
Pesan utama: Kadang-kadang orang yang seharusnya peduli dengan kita dapat melakukan
kekerasan.
Deskripsi: Curah pendapat tentang berbagai pendapat dilanjutkan dengan pengkajian berbagai
fakta oleh fasilitator.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Pelecehan seksual bisa terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan, dan sekarang
kita akan mempelajari siapa saja biasanya yang menjadi pelaku pelecehan seksual.
2. Curah pendapat secara individu:
a. Bagikan kertas berukuran A6 atau A5 dan mintalah peserta untuk menuliskan secara
cepat beberapa kata kunci atau buatlah sebuah gambar tentang tipe orang yang
melakukan kekerasan seksual
3. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah 3-5 menitkumpulkan semua kartu
b. Bacakan dengan cepat ide-ide yang tertulis
4. Jelaskan:
a. Seringkali orang berpikir pelaku pelecehan seksual adalah orang yang tidak dikenal,
atau orang-orang yang tidak berpendidikan, atau orang-orang asing - padahal
sebenarnya sebagian besar penyintas atau korban kekerasan seksual dilecehkan
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oleh seseorang yang mereka kenal seperti teman, pacar, anggota keluarga, tetangga,
rekan kerja, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti polisi, penguasa
setempat, guru, penyedia layanan kesehatan atau dukun. Informasi ini ditemukan
berdasarkan hasil studi di Indonesia dan juga mirip dengan pola-pola yang kita lihat
di seluruh dunia.
b. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki dari semua bangsa, semua
budaya dan semua kelas sosial.
c. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa seseorang adalah pelaku pelecehan hanya
dengan menatapnya, karena biasanya orang biasa yang melakukan kekerasan
tersebut.
d. Pelecehan seksual dan kekerasan dapat terjadi di mana saja, namun seringkali
terjadi di tempat pribadi yang dikenal baik oleh pelaku, misalnya tempat tinggal atau
tempat kerja pelaku.
e. Pelaku pelecehan akan mencoba berbagai metode untuk melakukan kekerasan
seksual (kadang-kadang mereka berpura-pura bersikap manis dan ramah pada
awalnya!):
i. Berteman dan membangun kepercayaan dengan korban yang diincarnya
sehingga mereka dapat dengan mudah menipu calon korbannya
ii. Memberi hadiah, uang, atau makanan kepada calon korban atau keluarga calon
korban
iii. Berjanji kepada calon korban
iv. Menekan calon korban (“tapi jika kamu mencintai saya, kamu akan melakukannya”
atau “jika kamu tidak melakukannya saya akan mencari pacar baru”)
v. Berulang kali melecehkan calon korban
vi. Menipu calon korban
vii. Mengancam untuk melukai calon korban atau orang-orang yang dekat dengan
calon korban
viii.Memberi minuman keras atau narkoba kepada calon korban
ix. Menggunakan kekuatan fisik atau mengekang
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5. Tekankan kepada peserta:
a. Siapapun pelakunya dan apapun yang dilakukannya untuk menjebak korban,
pelecehan seksual sekali-sekali bukan kesalahan atau tanggung jawab penyintas/
korban, dan penggunaan kekerasan seksual tidak pernah dapat dibenarkan.
6. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan.
b. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang menurut mereka menarik
tentang informasi yang dibagikan dan mengapa mereka berpendapat bahwa
informasi tersebut berguna bagi mereka.
7. Kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Akhiri pertemuan ini dengan menekankan bahwa penyintas atau korban kekerasan
seksual harus mencari pertolongan, baik dari organisasi yang tercantun dalam
lembar rujukan, berbicara dengan fasilitator, atau berbicara dengan orang dewasa
lainnya dalam hidup mereka yang dapat dipercaya.

KEGIATAN 18.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam suatu
hubungan.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi hal-hal yang menurut mereka
sangat menarik tentang diskusi hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, periksa lembar rujukan yang telah
dibagikan sehingga kamu mengerti di mana kamu dapat mencari bantuan jika kamu
membutuhkannya
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas dampak kekerasan.
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SESI 19: DAMPAK KEKERASAN DALAM
SUATU HUBUNGAN
Gambaran Umum: Sesi ini memfokuskan pada kegiatan membangun empati terhadap dampak
kekerasan pada penyintas dan mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap keluarga,
teman, kelompok, dan masyarakat di sekitar penyintas. Sesi ini juga mengidentifikasi penyedia
layanan pertolongan dan pendekatan yang bermanfaat untuk mendampingi penyintas kekerasan.
Key objectives:

•
•

Kekerasan adalah pengalaman traumatis dan dalam jangka pendek dan jangka panjang
dapat memiliki konsekuensi fisik, emosi, dan sosial yang parah bagi korban.
Kita harus memercayai penyintas dan membantu mereka untuk mendapatkan pendampingan
agar pulih dari trauma.
Kegiatan Sesi 19

MATERIALS

Kegiatan 19.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini
Kegiatan 19.2: Dampak kekerasan
Tujuan: Memahami berbagai dampak kekerasan dalam suatu
hubungan dan dampak pemerkosaan dalam jangka pendek
dan jangka panjang

10–15 menit

Flipchart, spidol

Kegiatan 19.3: Simon berkata
Tujuan: Membangkitkan semangat peserta dan menciptakan
suasana yang baik untuk mendorong pembelajaran dan
partisipasi peserta
Kegiatan 19.4: Pertolongan untuk penyintas
Tujuan: Memahami berbagai layanan dan sumber-sumber
yang dapat memberikan bantuan dari sisi medis, psikologis
dan hukum serta melawan sikap yang menyalahkan korban
dan meningkatkan dukungan empati.
Kegiatan 19.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.

TIME

40–45 menit

10–15 menit

Flipchart, spidol, kartu
tanggapan, selotip, lembar
acuaan, lembar informasi

30–40 menit

10–15 menit
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ALUR SESI 19
Selamat Datang

Dampak kekerasan

Simon berkata

Pertolongan untuk
penyintas
Menerapkan
pembelajaran

ACTIVITY 19.1: WELCOME
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita membahas berbagai aspek kekerasan dalam suatu hubungan.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya yang ingin
kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini difokuskan pada pemahaman tentang dampak kekerasan dalam suatu
hubungan dan pencarian bantuan
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KEGIATAN 19.2: DAMPAK KEKERASAN
(Diadaptasi dari PREPARE and A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based
Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Memahami berbagai dampak kekerasan dalam pacaran dan dampak pemerkosaan dalam
jangka pendek dan jangka panjang.
Pesan utama: Pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan dapat berdampak serius terhadap
kesehatan dan kesejahteraan korban – dari segi fisik, emosi dan sosial – dalam jangka pendek
dan jangka panjang.
Deskripsi: Melalui latihan berempati dan curah pendapat bersama kelompok, peserta
mengidentifikasi berbagai tingkat dampak kekerasan yang mungkin terjadi pada individu dan
orang-orang dalam hidupnya.
Petunjuk:
1. Refleksi pribadi:
a. Bayangkan jika kamu atau orang yang sangat dekat dengan kamu mengalami
kekerasaran dalam suatu hubungan – mungkin kamu dihina, dipukul dan diperkosa.
b. Jenis cidera fisik apa yang kamu alami?
c. Apa yang mungkin kamu rasakan?
d. Apa yang mungkin kamu pikirkan tentang pengalaman tersebut?
e. Apa yang mungkin kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri?
2. Berbagi dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Buka mata kamu dan bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang untuk
berbagi pendapat.
b. Catat pendapat kamu pada fliphchart dalam bentuk gambar atau tulisan.
c. Setelah kira-kira 10 menit, mintalah semua kelompok untuk menambah pendapatpendapat lainnya pada poster yang mereka buat:
i. Bagaimana dampak pengalaman tersebut terhadap masa depan kamu?
ii. Apa pendapat dan perasaan orang-orang yang dekat dengan kamu (teman dekat
dan keluarga) ketika mengetahui bahwa kamu adalah penyintas kekerasan atau
pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar kamu?
iii.Apa pendapat dan perasaan orang-orang yang tidak dekat dengan kamu ketika
mengetahui bahwa kamu adalah penyintas kekerasan?
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setela 10 menit, mintalah setiap kelompok untuk berbagi pendapat mereka dengan
seluruh kelompok lainnya.

205

i. Fasilitator harus mengucapkan terima kasih kepada peserta atas kontribusi
mereka dan merangkum tema-tema utama yang muncul dari poster yang mereka
buat.
ii. Fasilitator harus menambahkan informasi yang belum tercatat (llihat Lampiran
16).
b. Jika kita berpikir tentang bagaimana dampak kekerasan terhadap seorang penyintas,
dampak ini juga timbul pada orang-orang dalam kehidupan penyintas tersebut – jika
kekerasan terjadi pada banyak orang, apa dampak yang timbul pada masyarakat kita
atau pada kelompok kita secara utuh?
4. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang bersedia untuk berbagi tentang apa yang telah
mereka pelajari dari kegiatan ini.
5. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Kita lihat bahwa kekerasan dalam pacaran dapat menimbulkan dampak negatif
dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap penyintas (terhadap tubuh,
perasaan, pikiran, hubungan dan masa depannya) serta orang-orang yang dekat
dengan penyintas tersebut.

KEGIATAN 19.3: SIMON BERKATA
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Membangkitkan semangat peserta dan menciptakan suasana yang baik untuk mendorong
pembelajaran dan partisipasi peserta.
Deskripsi: Permainan yang membangkitkan semangat.
Petunjuk:
1. Fasilitator berkata kepada peserta bahwa mereka harus mengikuti petunjuk yang
diberikan oleh fasilitator yang dimulai dengan perkataan “Simon berkata….” Jika fasilitator
tidak memulai petunjuknya dengan perkataan “Simon berkata,” maka peserta tidak boleh
mengikuti petunjuknya.
2. Fasilitator memulai permainan ini dengan mengatakan misalnya “Simon berkata tepuk
tangan” sambil bertepuk tangan. Peserta harus mengikutinya dengan bertepuk tangan
juga. Namun, jika fasilitator hanyak mengatakan “lompat” tanpa lebih dahulu mengucapkan
“Simon berkata,” peserta tidak boleh melompat, Mereka yang melompat keluar dari
permainan ini.
3. Permainan dapat terlangsung berlangsung sepanjang masih menyenangkan
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KEGIATAN 19.4: PERTOLONGAN UNTUK PENYINTAS
(Diadaptasi dari PREPARE and A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based
Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Memahami berbagai layanan dan sumber-sumber yang dapat memberikan bantuan dari sisi
medis, psikologis dan hukum serta melawan sikap yang menyalahkan korban dan meningkatkan
dukungan empati.
Pesan utama:

•

Penyintas kekerasan harus menyadari bahwa mereka tidak harus mengatasi trauma yang
dialaminya sendirian.

•
•

Ada berbagai jenis pertolongan dan dukungan yang tersedia bagi penyintas kekerasan
Kita harus memercayai dan mendukung penyintas kekerasan

Deskripsi: Peserta melakukan curah pendapat tentang jenis-jenis sumber pertolongan yang dapat
diakses oleh penyintas dan kemudian mendiskusikan tanggapan yang bermanfaat dan yang tidak
bermanfaat bagi penyintas.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah mengidentifikasi beberapa dampak kekerasan terhadap penyintas.
b. Dengan menggunakan informasi ini dan ide-ide lainnya mari kita mengidentifikasi
jenis pertolongan yang mungkin dibutuhkan oleh penyintas.
c. Ingat, kita telah mengidentifikasi bahwa penyintas dapat mengalami masalah berikut
ini setelah mengalami kekerasan:
i. Cidera fisik atau infeksi
ii. Gangguan emosi (merasa takut, cemas, khawatir, marah, bingung, dsb.)
iii.Masalah yang berkaitan dengan konsep diri (merasa bersalah, malu, tidak berharga,
sendirian, dll.)
iv. Masalah keselamatan dan hukum
2. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Bentuklah kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang
b. Bagikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol kepada setiap kelompok
c. Lakukan curah pendapat tentang ide-ide mengenai jenis pertolongan yang dapat
diperoleh penyintas dalam menghadapi keempat jenis masalah tersebut.
3. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 10 menit mintalah semua kelompok untuk berbagi ide-ide mereka.
b. Ucapkan terima kasih dan beri pujian untuk setiap kelompok atas kontribusi yang
mereka berikan.
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c. Isilah informasi yang kurang dengan mengacu pada Lampiran 16 dan pada lembar
rujukan.
4. Rangkuman (dibuat oleh fasilitator):
a. Penyintas membutuhkan pertolongan medis, psikologis dan hukum serta dukungan
dan kepedulian tanpa syarat dari orang-orang di sekitarnya agar mereka dapat
mengatasi akibat kekerasan yang dialaminya dan memulihkan kesehatan dan
kekuatannya.
5. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana kita dapat memberi
bantuan kepada penyintas kekerasan. Buatlah dua kolom pada flipchart dan beri
judul “berguna” untuk satu kolom dan “tidak berguna” untuk kolom yang lain.
b. Kita mungkin ingin membantu penyintas. Jadi ada beberapa kartu di sini yang
akan saya bacakan isinya dan kamu dapat memberitahu saya apakah kita harus
meletakkannya pada kolom berguna atau kolom tidak berguna
BERGUNA

TIDAK BERGUNA

• Mempercayai penyintas

• Menyalahkan

• Mendengarkan dengan seksama

• Menghakimi

• Berempati

• Mengkritik

• Bersikap ramah

• Memandang rendah pada mereka

• Menjaga kerahasiaan

• Menatap

• Dapat dipercaya

• Memperolok

• Mendorong penyintas untuk mendapatkan
pertolongan lanjutan dan dukungan serta
membantu mereka membuat rencana untuk
mendapatkan pertolongan tersebut

• Mengatakan kepada mereka bahwa peristiwa
yang mereka alami tidak terlalu serius atau
mengatakan bahwa mereka beruntung karena
keadaannya tidak lebih buruk

• Ingat untuk kasus pemerkosaan sebaiknya
penyintas mendapatkan perawatan kesehatan
dalam waktu 72 jam sejak terjadinya peristiwa
pemerkosaan dan jika memungkinkan tidak
mandi atau membersihkan diri sebelum pemeriksaan medis dilakukan

• Mendorong atau memaksa mereka untuk
melakukan tindakan tertentu (“kamu harus…”
atau “kamu tidak boleh …”)
• Bercerita kepada orang lain tentang peristiwa
yang dialami oleh penyintas

c. Tanggapan yang baik: “Saya sangat menyesaI atas peristiwa yang menimpa kamu.
Ini tidak adil. Terima kasih telah percaya kepada saya dan menceritakan apa yang
telah kamu alami. Ada yang bisa saya bantu?”
d. Dalam masyarakat kita, kita sering menyalahkan orang yang diperkosa atau yang
disakiti oleh pasangannya karena pemerkosaan atau bentuk kekerasan lain yang
dialaminya, atau menurut kita dalam beberapa hal mereka bertanggung jawab atas
peristiwa yang menimpa mereka
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i. Adilkah menyalahkan seseorang atas suatu perbuatan yang tidak mereka lakukan
atau yang berada di luar kendali mereka? Misalnya, jika seseorang dirampok atau
rumah mereka disatroni maling – salah siapa itu?
ii. Menurut kamu mengapa korban disalahkan (khususnya pada kasus pemerkosaan)?
Facilitator notes:

• Seringkali penyintas pemerkosaan adalah perempuan dan dalam masyarakat kita

perempuan dianggp memiliki nilai yang lebih rendah sehingga mereka sering disalahkan
dalam kasus pemerkosaan

• Penyintas pemerkosaan tidak memiliki kendali atau pilihan dalam hal pemerkosaan Pemerkosa lah yang memilih untuk melakukan pemerkosaan.

• Kita tidak boleh menyalahkan penyintas pemerkosaan atas peristiwa yang menimpa

mereka, karena hal ini akan lebih menyakitkan dan dapat menyebabkan mereka tidak
akan mencari bantuan dan perlindungan lagi dan mereka akan memiliki risiko lebih besar
untuk menjadi korban lagi.

• Jika kita menyalahkan korban maka kita gagal untuk meminta pertanggungjawaban
pelaku atas apa perbuatan yang mereka pilih untuk melakukan kekerasan dan merugikan
orang lain.

• Setiap konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku atas perbuatannya bukan tanggung
jawab atau disebabkan oleh korban.
6. Jelaskan:
a. Kita harus ingat bahwa meskipun kita ingin sekali menolong penyintas, kita tidak
boleh memaksanya untuk mendengarkan kita atau melakukan sesuatu yang menurut
kita berguna, namun mereka tidak ingin melakukannya.
i. Sebaiknya tanyakan kepada penyintas – apakah saya boleh melakukan X? Atau
apa yang dapat membantu kamu saat ini?Atau apa yang kamu butuhkan saat ini
agar kamu merasa lebih baik”?
b. Bagikan lembar informasi dan lembar rujukan kepada setiap peserta.
7. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin bertanya atau ada hal yang perlu dibahas
dari kegiatan ini.
8. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi tentang apa yang telah mereka pelajari
atau apa yang menurut mereka bermanfaat dari kegiatan ini.
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KEGIATAN 19.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas dampak kekerasan terhadap individu, keluarga dan
masyarakat. Kita juga telah membahas jenis-jenis layanan bantuan dan tanggapan
yang dapat memberikan manfaat bagi para penyintas.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi hal-hal yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik dalam diskusi hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan berikutnya, pertimbangkan untuk memberitahu
teman atau anggota keluarga tentang apa yang kamu pelajari hari ini.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan berfokus pada tindakan melawan kekerasan.
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SESI20: BERTINDAK MELAWAN
KEKERASAN
Gambaran Umum: Sesi ini memfokuskan pada pencegahan tindak kekerasan dan langkah-langkah
untuk melawan kekerasan. Peserta akan belajar tentang tanda-tanda adanya kekerasan dalam
suatu hubungan dan langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian mereka akan
membahas dan mempraktikkan perlunya mengakhiri suatu hubungan. Di akhir sesi, peserta akan
fokus pada kegiatan masyarakat.
Tujuan Utama:

•
•
•

Memahami tanda-tanda adanya kekerasan dalam suatu hubungan
Mengembangkan keterampilan untuk mengakhiri hubungan
Mempromosikan kegiatan melalui program masyarakat untuk mencegah kekerasan dan
memberikan kontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan lebih bahagia

Session 20 Activities

MATERIALS

Kegiatan20.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10–15 menit

Kegiatan20.2: Tanda-tanda kekerasan dan merencanakan
keselamatan diri
Tujuan: Membangun kesadaran tentang tanda-tanda
kekerasan dan mempraktikkan langkah-langkah untuk
merencanakan keselamatan diri.

Flipchart, spidol, lembar
informasi

40–45 menit

Kegiatan20.3: Mengakhiri hubungan
Tujuan: Membangun pemahaman tentang perlunya
mengakhiri suatu hubungan pada waktu yang tepat.

Flipchart, spidol, lembar
informasi

20–30 menit

Kegiatan20.4: Bertindak melawan kekerasan
Tujuan: Mempromosikan gagasan tentang tindakan
yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok untuk
pencegahan kekerasan.

Flipchart, spidol

30–40 menit

Kegiatan20.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya

10–15 menit
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ALUR SESI 20
Selamat Datang
Tanda-tanda kekerasan
dan merencanakan
keselamatan diri
Mengakhiri hubungan
Bertindak melawan
kekerasan
Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 20.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2.Jelaskan:
a. Pada sesi terakhir kita membahas dampak kekerasan terhadap penyintas beserta
keluarga mereka dan masyarakat. Kita juga memikirkan cara-cara untuk membantu
dan mendukung para penyintas.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan sesi sebelumnya yang ingin
kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
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4. Jelaskan bahwa sesi ini difokuskan pada pencegahan tindak kekerasan dan mengambil
tindakan untuk melawan kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran dan kekerasan
terhadap perempuan dan anak-anak pada umumnya.
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KEGIATAN
20.2:
TANDA-TANDA
MERENCANAKAN KESELAMATAN DIRI

KEKERASAN

DAN

(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Membangun kesadaran tentang tanda-tanda kekerasan dan mempraktikkan langkahlangkah untuk merencanakan keselamatan.
Pesan utama:

•

Mengenali dan memahami anda-tanda hubungan yang diwarnai kekerasan sangat penting
untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kekerasan lebih lanjut.

•

Kemampuan merencanakan langkah-langkah penyelamatan sendiri diperlukan oleh
penyintas kekerasan untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan mengantisipasi dampak
kekerasan yang mungkin timbul.

•

Seringkali penyintas tidak dapat mengatasi masalah kekerasannya sendiri sehingga
mendekatkan akses layanan perlindungan bagi penyintas sangat penting.

Deskripsi: Memikirkan skenario dan lembar informasi dengan berbagai risiko, serta melakukan
curah pendapat tentang rencana perlindungan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita akan mengidentifikasi beberapa tanda adanya situasi yang berisiko dan juga
tanda-tanda adanya kekerasan dalam suatu hubungan.
b. Saya akan membacakan sebuah cerita dan jika kalian merasa tidak nyaman
dengan apa yang terjadi dalam cerita yang saya bacakan atau jika kalian menyadari
bahwa situasinya semakin berisiko, angkat tangan kalian dan saya akan berhenti
membacakan cerita tersebut. Kemudian kita akan mendiskusikan apa yang terjadi.
2. Bacakan cerita berikut ini (jangan membacakan catatan untuk fasilitator):
Luki telah sering bercakap-cakap dengan Agnes (anak perempuan) di sekolah selama
berminggu-minggu. Ia benar-benar menyukai Agnes, namun ia juga merasa agak malu jika
berada di dekatnya. Ia tahu bahwa Agnes akan pergi ke pesta yang sama dengannya di akhir
pekan ini, dan ia sangat bersemangat untuk bertemu dengan Agnes di pesta itu. Di pesta,
Luki mulai minum minuman keras dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian ia mulai
merasa nyaman dan cukup berani untuk mengajak Agnes berdansa dengannya.
RISIKO: Minum minuman keras mengganggu kemampuan kita untuk berpikir jernih dan
membuat keputusan. Orang cenderung melakukan sesuatu yang berisiko atau berbahaya
ketika mereka mabuk.
LANGKAH PENGAMANAN: Luki dapat memilih untuk tidak minum minuman keras atau
ia dapat memilih untuk tidak pergi ke pesta yang menyediakan banyak minuman keras.
Jika ia memang memutuskan untuk minum minuman keras, ia dapat memilih untuk tidak
berdekatan dengan perempuan atau membatasi jumlah alkohol yang ia minum.
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Luki dan Agnes berdansa sangat berdekatan hampr sepanjang malam itu. Luki masih minum
minuman keras beberapa gelas lagi. Setelah sebagian besar yang hadir meninggalkan
pesta, Luki mengusulkan agar mereka meninggalkan pesta juga.
RISIKO: Beberapa orang yang ada di pesta itu memunculkan risiko (faktor kesempatan –
tidak ada yang mencegah atau melaporkan apa yang terjadi dan tidak ada yang menolong)
dan meninggalkan pesta bahkan meningkatkan risiko (faktor kesempatan – tidak ada yang
tahu bahwa pertolongan dibutuhkan dan tidak ada yang dapat menghalangi). Risiko juga
bertambah karena Luki sedang mabuk (mengambil keputusan yang berbahaya).
LANGKAH PENGAMANAN: Luki seharusnya bisa berhenti minum minuman kerasdan
jika ia merasa mabuk ia bisa pulang sehingga ia tidak membahayakan orang lain atau
dirinya sendiri. Teman-teman Luki bisa melihat bahwa ia berada dalam situasi berisiko
dan membawanya pulang. Agnes seharusnya bisa meninggalkan pesta dengan temantemannya. Luki seharusnya memilih untuk tidak pergi ke losmendan Agnes seharusnya
tidak setuju dengan ide pergi ke losmen.
Di losmen, Luki dan Agnes masuk ke kamar dan mulai berciuman. Kejadiannya berlangsung cepat,
dan tak lama ketika Luki menyentuh Agnes, Agnes pun mendorongnya. Agnes berkata, “Saya harus
pergi.” Luki menjawab, “Kamu tidak bisa memulai sesuatu tanpa menyelesaikannya.”
RISIKO: Mereka hanya berdua. Luki berasumsi bahwa Agnes setuju untuk melakukan
aktivitas seksual dan ia juga mulai memaksa Agnes untuk melakukan apa yang ia inginkan.
LANGKAH PENGAMANAN: Agnes mendorong Luki pergi dan mencoba untuk kabur. Ia
seharusnya memilih untuk menggunakan beberapa keterampilan berkomunikasi dengan
tegas. Luki bisa memilih untuk menghormati Agnes dan hak-haknya untuk tidak melakukan
hal-hal yang tidak ingin ia lakukan. Luki dan Agnes juga seharusnya mendiskusikan batasbatas seksual mereka. Luki dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menghentikan apa
yang ia lakukan.
Agnes berkata kepada Luki, “Saya tidak mau melakukan ini.” Luki tidak mau mendengarkannya dan
terus menciuminya meskipun ia mengelak. Sekali lagi Agnes menolak, “Tidak.” Luki berkata “Saya
tidak bisa berhenti sekarang. Kita sudah terlalu jauh.”
RISIKO: Lukitidak berhenti meskipun Agnes telah memintanya untuk berhenti dan ia
memaksa Agnes untuk terus melakukan apa yang ia mau.
LANGKAH PENGAMANAN: Luki harus menyadari dan bertanggung jawab atas sikapnya dan
tidak menempatkan Agnes pada situasi yang sulit. Dia harus mengendalikan dirinya. Agnes
dengan jelas berkata kepada Luki bahwa ia tidak mau lagi melakukan aktivitas seksual.
Agnes dapat menelefon untuk meminta bantuan atau membela diri.
Luki mencengkeram Agnes lalu memperkosanya.
RISIKO: Apakah mereka menggunakan kondom? Berhubungan seks dengan seseorang di
luar kehendak kita adalah perkosaan.
LANGKAH PENGAMANAN: Menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks adalah
langkah penting untuk membuat kamu dan pasangan kamu aman. Orang hanya boleh
berhubungan seks apabila KEDUANYA sama-sama ingin melakukannya DAN setuju untuk
melakukannya tanpa dipaksa atau ditipu.
Setelah itu, Luki mengantar Agnes pulang ke rumah dan membicarakan tentang orang- orang yang
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datang ke pesta itu. Agnes tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika mereka sampai di rumah
Agnes, Luki mencoba menciumnya, tapi ia Agnes mengelak. Luki pergi setelah berkata kepada
Agnes, “Saya akan segera meneleponmu. Mungkin kita bisa pergi kencan akhir minggu depan.”
RISIKO: Berpacaran dengan Luki mungkin bukan pilihan yang aman.
LANGKAH PENGAMANAN: Agnes bisa mencari bantuan medis, hukum, dan bantuan
untuk menangani masalah psikologisnya sesudah mengalami kekerasan seksual. Luki
perlu mendapatkan bantuan agar ia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan belajar
tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat.
Luki pulang ke rumah dini hari dan pada hari berikutnya polisi datang menjemputnya di rumahnya
dan menangkapnya atas tuduhan pemerkosaan.
1. Setiap kali Anda diminta berhenti membacakan cerita di atas oleh peserta, tanyakan:
a. Mengapa kamu ingin saya berhenti bercerita di bagian ini?
b. Menurut kamu pada bagian ini apa yang dapat dilakukan oleh tokoh (tokoh-tokoh)
dalam cerita ini untuk meningkatkan keselamatan mereka dan menurunkan risiko?
2. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Bekerja sama dalam kelompok kecil (beranggotakan 5-6 orang)
b. Berikan selembar kertas flipchart (kertas plano) dan spidol.
c. Lakukan curah pendapat tentang langkah-langkah yang kamu dan teman-teman
kamu ambil untuk meningkatkan keselamatan kamu.
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 8-10 menit, mintalah peserta untuk menggambarkan ide-ide mereka
kepada seluruh peserta.
b. Ucapkan terima kasih kepada para peserta atas kontribusi yang mereka berikan.
c. Jika ada ide-ide penting yang belum disampaikan oleh peserta, usulkan ide-ide
tersebut kepada peserta untuk dipertimbangkan.
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Catatan untuk fasilitator:

• Lakukan kegiatan secara berkelompok dengan orang-orang yang kamu kenal daripada
dengan satu orang saja

• Hanya bepergian dengan teman yang kamu percayai
• Memiliki rencana pengamanan dengan teman-teman kamu sehingga kalian tidak
meninggalkan satu sama lain

• Hindari minuman keras atau memakai narkoba
• Beritahukan orangtua/pengasuh/teman-teman kamu ke mana kamu pergi dan dengan
siapa, serta patuhi jam berapa kamu akan pulang

• Bawa selalu nomor telefon yang dapat kamu hubungi dalam keadaan darurat
• Minta bantuan jika kamu menghadapi situasi yang berisiko
• Tinggalkan situasi yang berisiko
• Ingat, kata ‘tidak’ tidak pernah berarti ‘ya’
• Perhatikan apa yang kamu rasakan dalam suatu keadaan – jika kamu merasa tidak nyaman atau cemas, tunjukkan perasaan tersebut

• Jika sesuatu mulai terjadi di luar harapan kamu atau tanpa persetujuan kamu – pikirkan
apakah situasi tersebut menjadi terlalu berisiko atau di luar kendali.

• Terus bertanya kepada diri sendiri - Sejauh apakah saya aman di sini? Apa yang membuat saya aman? Hal-hal apa yang menempatkan saya dalam situasi berisiko? Apa yang
dapat saya lakukan untuk menjaga diri saya agar tetap aman?

6. Ada juga tanda-tanda kekerasan dalam pacaran yang menunjukkan apakah pacar kita
mungkin melakukan kekerasan – mari kita baca lembar informasi bersama-sama (lihat
Lampiran 17).
7. Kesimpulan (dibuat oleh peserta):
a. Mintalah peserta yang bersedia untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari atau
apa yang menurut mereka mengejutkan tentang cerita dan diskusi ini.

KEGIATAN 20.3: MENGAKHIRI SUATU HUBUNGAN PACARAN
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang dibutuhkan: 20-30 menit
Tujuan: Membangun pengertian ketika hubungan harus berakhir.
Pesan utama: Kadang-kadang hal terbaik yang perlu dilakukan terhadap pacaran yang tidak
membahagiakan atau memiliki risiko atau hubungan yang melibatkan kekerasan adalah dengan
mengakhirinya
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Deskripsi: Kegiatan curah pendapat dalam kelompok dan permainan peran
Directions:
1. Explain:
a. Although we try to mend relationships when they are unhappy, sometimes we need
to realize that the relationship cannot be mended or is not the kind of relationship you
want to be part of – then you need to end the relationship.
2. Curah pendapat dalam kelompok::
a. Apa saja alasan untuk mengakhiri suatu hubungan (catat ide-ide penting yang tidak
terdapat dalam daftar dan usulkan agar ide-ide tersebut dipertimbangkan)
Catatan untuk fasilitator:

• Setiap jenis kekerasan atau pelecehan
• Tidak setuju dengan batas-batas untuk aktivitas seksual
• Alkohol dan penggunaan narkoba
• Selingkuh
• Ketidakjujuran atau berbohong
• Bosan dengan hubungan yang tengah dijalani atau bosan dengan pasangan
• Sering bertengkar dengan pasangan dan tidak mudah diatasi, meskipun dengan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah

• Tertarik dengan orang lain
• Mendengar kabar tidak sedap tentang pasangan kamu
• Menurut teman-teman kamu atau keluarga kamu, kamu harus putus
• Pacar kamu pindah ke kota lain atau ke sekolah lain
• Pacar kamu punya pacar baru
• Pacar kamu tidak memiliki kualitas yang sangat penting bagi kamu (Ingat dengan gagasan tentang kue)

• Apakah hubungan ini menghalangi jalan kamu untuk meraih harapan dan impian kamu?
• Merasa tidak aman atau takut kepada pacar kamu
3. Explain:
a. Bahkan ketika kita memutuskan untuk mengakhiri suatu hubungan, kamu tetap
harus melakukannya dengan cara terhormat.
4. Persiapan untuk permainan peran:
a. Mintalah peserta untuk bekerja berpasangan untuk bermain peran yang menunjukkan
berbagai cara untuk memutuskan hubungan dengan seseorang..
b. Permainan peran itu harus berlangsung secara singkat.
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5. Permainan peran:
a. Setelah kira-kira 5-8 menit, mintalah peserta yang bersedia untuk mendemonstrasikan
permainan peran mereka.
b. Ucapkan terima kasih atas kontribusi mereka.
6. Rangkuman (oleh fasilitator):
a. Perhatikan contoh-cotoh positif dari permainan peran tersebut.
b. Cari tempat pribadi untuk berbicara dengan orangtua dan tunjukkan dengan jelas
dan tegas bahwa kamu ingin mengakhiri hubungan pacaran dan berbagi perasaan
kamu secara terbuka.
c. Namun, apabila kamu memiliki hubungan yang berbau kekerasan, maka mungkin
tidak aman bagi kamu untuk menghadapi pacar kamu sendirian dan bertatap
muka dengannya, jadi mungkin lebih baik kamu pergi dengan seorang teman atau
mengirimkan pesan singkat.
d. Ingat, kamu tidak boleh menghina atau mengancam pacar yang kamu putuskan.

KEGIATAN 20.4: BERTINDAK MELAWAN KEKERASAN
(Diadaptasi dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Mengagali ide-ide untuk melakukan aksi baik sendiri maupun dengan kelompok atau
mengembangkan kegiatan untuk berkontribusi dalam pencegahan kekerasan.
Pesan utama:

•

Kekerasan tidak boleh dianggap sebagai pengalaman yang biasa atau lazim dalam
hubungan, sehingga kita perlu mengubah pandangan dan perilaku yang berkaitan dengan
kekerasan.

•

Kita dapat melakukan sesuatu untuk melawan kekerasan dan menjadikan masyarakat kita
sebagai lingkungan yang aman dan hidup.

Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan curah pendapat dalam kelompok.
Petunjuk:
1. Diskusi kelompok:
a. Apakah kamu ingin tinggal di tengah masyarakat yang menganggap kekerasan
sebagai bagian yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari?
b. Apakah wajar menganggap anak perempuan dan perempuan dewasa lebih rendah
daripada anak laki-laki dan laki-laki dewasa?
2. Jelaskan:
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a. Ada beberapa hal yang secara khusus dapat dilakukan oleh laki-laki dewasa dan
anak laki-laki (namun kita semua harus ikut serta melakukannya) untuk bertindak
dan berkotribusi terhadap penurunan dan pada akhirnya penghapusan kekerasan
antara laki-laki dewasa/anak laki-laki dan perempuan dewasa/anak perempuan.
Pikirkan hal-hal tersebut ketika saya membacakannya dan ikuti lembar informasi:
Melakukan tindakan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan:

• Hormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, dan perlakukan mereka dengan adil.
• Pelajari lebih dalam tentang masalah kekerasan dan kekerasan seksual, kemudian bagilah pengetahuan yang diperoleh dengan anak-laki dan laki-laki dewasa lainnya.

• Mendengarkan pendapat perempuan dan anak perempuan… belajar dari pendapat mereka tentang kekerasan seksual.

• Bayangkan bagaimana perasaan kamu jika orang yang dilecehkan secara seksual adalah
saudara perempuan atau saudara laki-laki atau anak kamu sendiri.

• Carilah teman yang memiliki sikap yang sama dengan kamu supaya kamu bisa saling
mendukung.

• Tolak lelucon dan perkataan yang melecehkan perempuan dan anak perempuan.
• Tolak ikut serta dalam kegiatan yang melecehkan perempuan.
• Belajar dan praktikkan bagaimana mencegah pelecehan seksual di tempat kerja, sekolah
atau masyarakat di sekitar kamu.

• Pikirkan bagaimana perilaku kamu mungkin membuat masalah bertambah buruk.
• Ketahui nilai-nilai yang kamu pegang sebagai laki-laki – kamu yang mengendalikan tindakan dan pilihan kamu, dan kamu lebih berharga jika tidak menggunakan kekerasan
terhadap orang lain.

• Pelajari lebih lanjut tentang undang-udang yang berlaku di Indonesia, misalnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sebagainya..
b. Tanyakan apakah ada yang ingin bertanya, berkomentar atau memberi tanggapan.
3. Curah pendapat dalam kelompok kecil:
a. Bentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 orang
b. Berikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol/krayon kepada setiap kelompok
c. Ingatkan peserta tentang ide-ide mereka mengenai kegiatan masyarakat
d. Sekarang mari kita lakukan curah pendapat tentang cara-cara bagaimana mengambil
tindakan dalam hidup kita sendiri dan juga melaksanakan kegiatan untuk menjangkau
orang lain guna mempromosikan ide agar tidak menggunakan kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak.
4. Umpan balik dari peserta:
a. Setelah kira-kira 10-15 menit, mintalah semua kelompok untuk berkumpul dan
berbagi ide-ide mereka dengan seluruh peserta.
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b. Ucapkan terima kasih atas kesediaan mereka untuk berbagi dan beri tepuk tangan
untuk ide-ide mereka.
c. Catat ide-ide proyek yang inovatif yang tampaknya layak dilaksanakan dan terdengar
menjanjikan.
5. Rangkuman (oleh fasilitator):
a. Jika kita semua tidak menerima bahwa kekerasan yang terjadi di antara anak lakilaki/laki-laki dewasa dan anak perempuan/perempuan dewasa adalah hal yang
lumrah dan dapat diterima, dan jika kita tidak menerima bahwa anak laki-laki/
laki-laki dewasa berhak melakukan apapun terhadap anak perempuan/perempuan
dewasa meskipun hal itu menyakiti mereka, maka sikap kita merupakan langkah
besar untuk mengurangi jenis kekerasan ini.
b. Langkah selanjutnya adalah kita dapat memutuskan untuk tidak menggunakan
kekerasan dan lebih menggunakan perasaan dan pendapat serta mencari cara untuk
mengambil keputusan yang baik dan adil tanpa menggunakan kekerasan.

KEGIATAN 20.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan mengusulkan
cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membahas tanda-tanda peringatan dan kita telah mulai memikirkan
tentang tindakan yang dapat kita ambil untuk ikut serta menghentikan kekerasan.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
c. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut mereka
mengejutkan atau sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan selanjutnya, tetaplah memikirkan apa yang dapat
kamu lakukan sebagai individu atau sebagai kelompok untuk melawan kekerasan
dan membantu mencegah terjadinya kekeasan pada masyarakat di sekitar kamu.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas gaya berkomunikasi.
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SESI 21: PROGRAM ATAU KEGIATAN
MASYARAKAT & MENGINSPIRASI ORANG
LAIN UNTUK BERUBAH
Gambaran Umum: Sesi ini memberikan waktu dan panduan kepada peserta untuk menyusun
rencana guna mewujudkan ide-ide tentang proyek masyarakat serta berbagi dan memperkuat
rencana-rencana tersebut.
Tujuan Utama:

•
•

Menyusun rencana aksi yang terperinci dan realistis untuk proyek masyarakat
Membangun antusiasme terhadap proyek masyarakats
Session 21 Activities

MATERIALS

Kegiatan 21.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10–15 menit

Kegiatan 21.2: Perencanaan kegiatan
Tujuan: Membantu peserta membuat rencana aksi khusus
untuk mewujdukan ide tentang kegiatan masyarakat

Flipchart, spidol

40–45 menit

Kegiatan 21.3: Puzzle Surat Kabar
Tujuan: Memberi semangat kepada peserta dan mendorong
kerja sama di antara peserta

5-7 lembar surat kabar

10–15 menit

Kegiatan 21.4: Berbagi rencana
Tujuan: Mengkaji rencana-rencana proyek dari segi
kelayakan dan memperkuat rencana-rencana tersebut

30–40 menit

Kegiatan 21.5: Menerapkan pembelajaran
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong
penerapan pembelajaran, dan mendorong peserta untuk
hadir kembali dalam pertemuan berikutnya

10–15 menit
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ALUR SESI 21
Selamat Datang

Perencanaan Kegiatan

Puzzle Surat Kabar

Berbagi rencana

Menerapkan
pembelajaran

KEGIATAN 21.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunju:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini dengan antusias.
2. Jelaskan:
a. Di sesi terakhir kita fokus pada pemecahan masalah dan negosiasi, khususnya
dengan berbagai pengasuh dalam hidup kita.
3. Group discussion (only 1 or 2 volunteers):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

•

Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

•

Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Sesi ini berfokus pada perencanaan kegiatan masyarakat.
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KEGIATAN 21.2: PERENCANAAN KEGIATAN
Waktu yang dibutuhkan: 40-45 menit
Tujuan: Membantu peserta membuat rencana aksi khusus untuk mewujudkan ide tentang
program masyarakat.
Pesan utama: Memiliki rencana aksi membantu kita untuk mewujudkan program atau kegiatan
selangkah demi selangkah bersama kelompok.
Deskripsi: Latihan dalam kelompok kecil.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Ingatlah tiga ide utama yang kamu miliki tentang program masyarakat?
i. Tulis judul setiap ide untuk program komunitas tersebut pada flipchart secara
terpisah.
b. Hari ini kita akan membuat perencanaan untuk program-program ini sehingga kau
memiliki panduan untuk mewujudkannya.
c. Apakah kalian masih sepakat dengan ketiga program ini atau kalian mewujudkan
ide-ide lain atau mengurangi ide-idenya?
d. Mintalah peserta untuk menjadi relawan untuk setiap program – setiap peserta
harus memiliki sebuah program
i. Periksa bahwa ada jumlah kurang lebih sama dari peserta di masing-masing
kelompok; jika tidak ada, meminta relawan untuk beralih kelompok untuk
menciptakan lebih banyak keseimbangan.
e. Berikan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol untuk setiap kelompok.
f. Paparkan rencana proyek kalian dengan mencantumkan:
i.

Nama program

ii. Uraian program (apa yang akan kalian lakukan?)
iii. Khalayak yang menjadi sasaran (siapa yang akan kalian coba untuk diraih atau
terlibat dengan proyek kalian?)
iv. Hasil yang ingin diraih (apa yang akan kalian ubah atau promosikan dengan
program kalian?)
v. Lokasi (Di mana kalian akan melaksakan program kalian?)
vi. Kerangka waktu (Kapan kalian akan melaksanakan kegiatan program kalian?)
vii. Sumber daya yang dibutuhkan (materi apa atau sumber daya apa yang Anda
butuhkan untuk program kalian?)
viii.Mitra program (orang-orang atau kelompok atau organisasi mana yang akan
membantu keberhasilan program apabila mereka terlibat?)
ix. Strategi keterlibatan mitra (bagaimana kalian akan melibatkan mitra potensial
dalam program kalian?)
x. Rencana aksi (Tugas atau langkah apa (dan bagaimana urutannya) yang kalian
butuhkan untuk membuat program ini terlaksana?)
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KEGIATAN 21.3: PUZZLE SURAT KABAR
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Memberikan semangat kepada peserta dan mendorong kerja sama di antara peserta.
Deskripsi: Permainan yang memberikan semangat bagi kelompok
Petunjuk:
1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari lima atau enam orang, dan
berikan kepada setiap kelompok surat kabar yang sama.
2. Mintalah mereka untuk membentangkan surat kabar tersebut di depan kelompok mereka
masing-masing.
3. Beri gambaran tentang iklan, artikel, fakta atau gambar tertentu yang terdapat dalam
surat kabar tersebut dan setiap kelompok harus menemukan apa yang diminta, merobeknya
dari surat kabar dan memberikannya kepada Anda. Kelompok pertama yang membawanya
kepada Anda mendapat nilai.
4.Lanjutkan dengan menyebutkan permintaan yang lain dan pemenangnya adalah kelompok
yang mengumpulkan nilai terbanyak.

ACTIVITY 21.4: SHARING OUR PLANS
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Mengkaji rencana-rencana proyek dari segi kelayakan dan memperkuat rencana-rencana
tersebut.
Deskripsi: Presentasi dan umpan balik oleh kelompok.
Petunjuk:
1. Mintalah setiap kelompok untuk memaparkan rencana mereka.
2. Di akhir setiap presentasi:
a. Ucapkan terima kasih kepada kelompok atas ide-ide mereka dan berikan pujian
untuk aspek-aspek khusus dalam rencana mereka.
b. Menanyakan apakah anggota kelompok memiliki umpan balik atau pertanyaan yang
meminta klarifikasi atau ide-ide untuk penguatan program.
c. Tambahkan setiap aspek yang menurut kamu dapat dipertimbangkan oleh kelompok
untuk memperkuat program mereka.
d. Beri tepuk tangan untuk kelompok tersebut sebelum berlanjut ke kelompok berikutnya
3. Kesimpulan (dibuat oleh fasilitator):
a. Akhiri kegiatan ini dengan berbagi antusiasme Anda terhadap setiap program dan
mendorong peserta untuk mewujudkan rencana mereka – mereka semua dapat
bekerja untuk satu program, atau semua bekerja untuk ketiga proyek, atau melakukan

224

Sesi 21

perencanaan program dengan kelompok kecil mereka. Minta mereka untuk memilih
tanggal pertemuan untuk menyusun perencanaan.

KEGIATAN 21.5: PENERAPAN PEMBELAJARAN
Waktu yang dibutuhkan:10-15 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok, mendorong penerapan pembelajaran, dan mendorong
peserta untuk hadir kembali dalam pertemuan berikutnya.
Deskripsi: Fasilitator atau peserta merangkum pesan-pesan utama dari diskusi dan
mengusulkan cara-cara agar pembelajaran ini dapat diterapkan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, tapi ingat kita telah sepakat
untuk bertemu kembali.
b. Hari ini kita telah membuat rencana untuk mewujudkan ide-ide bagi tiga buah
program.
2. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Tanyakan apakah ada peserta yang ingin berbagi sesuatu yang menurut merka
sangat menarik tentang diskusi pada hari ini.
3. Jelaskan:
a. Antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, mulailah mewujudkan rencana
program yang telah kamu kembangkan.
b. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran mereka dan katakan
bahwa Anda berharap untuk bertemu kembali dengan mereka pada pertemuan
berikutnya yang akan membahas apa yang telah kita pelajari dan mengucapkan
salam perpisahan.
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SESI 22: KOMITMEN TERHADAP MASA
DEPAN
Gambaran Umum: Sesi akhir ini akan berfokus pada kegiatan pengkajian dan refleksi kelompok,
serta manfaat pribadi yang diperoleh dan transformasi selama program berlangsung. Peserta akan
menulis surat pribadi untuk diri mereka sendiri sebagai komitmen untuk terus mempertahankan
perubahan positif yang mereka alami. Akhirnya, peserta akan bertukar ide tentang cara-cara untuk
terus mendukung satu sama lain dan melaksanakan proyek-proyek masyarakat sebelum berpisah.
Mereka juga akan mengekspresikan rasa terima kasih mereka kepada kelompok.
Tujuan utama::

•
•

Merefleksikan, menyatukan, dan mengintegrasikan hasil-hasil belajar dari pengalaman
yang diperoleh selama program berlangsung
Membangun antusiasme untuk tetap bertemu dan menyelesaikan proyek-proyek masyarakat

Session 22 Activities

MATERIALS

Kegiatan 22.1: Selamat Datang
Tujuan: Menyambut peserta dalam lokakarya dan
menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian atau
pencapaian yang berkaitan dengan kelompok dan
menyiapkan peserta untuk melakukan diskusi pada hari ini

TIME

10–15 menit

Kegiatan 22.2: Apa yang saya peroleh
Tujuan: Mengkaji apa yang dirasakan oleh peserta terhadap
program ini secara keseluruhan.

Flipchart, spidol, lembar kerja?

30–40 menit

Kegiatan 22.3: Komitmen untuk masa depan saya
Tujuan: Menyediakan waktu bagi peserta untuk
merefleksikan manfaat dan transformasi pribadi yang
diperoleh dari program ini dan berkomitmen untuk terus
menjaga perubahan positif di jalan yang mereka lalui untuk
meraih impian mereka

Flipchart, spidol, kertas A4
(atau lembar kerja?), pulpen
warna

30–40 menit

Kegiatan 22.4: Salam perpisahan
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok formal, mendorong
peserta untuk terus menerapkan pembelajaran, baik
sendiri-sendiri maupun dengan proyek masyarakat, dan
mengucapkan salam perpisahan
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ALUR SESI 22
Selamat Datang

Apa yang saya peroleh
Komitmen untuk masa
depan saya
Salam perpisahan

KEGIATAN 22.1: SELAMAT DATANG
Waktu yang dibutuhkan: 10-15 menit
Tujuan: Menyambut peserta pada lokakarya ini dan menindaklanjuti setiap pertanyaan, kepedulian,
perasaan atau pencapaian terkait dengan kelompok ini, serta menyiapkan peserta untuk melakukan
diskusi pada hari itu.
Deskripsi: Rangkuman oleh fasilitator dan umpan balik dari peserta.
Petunjuk:
1. Menyambut peserta yang hadir kembali di lokakarya ini.
2. Jelaskan:
a. Di sesi terakhir kita membuat rencana aksi untuk ide-ide kamu tentang proyek
masyarakat.
3. Diskusi kelompok (1-2 relawan):
a. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dari
sesi terakhir?
b. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau kepedulian terkait dengan sesi
sebelumnya yang ingin kamu diskusikan?
CATATAN UNTUK FASILITATOR:

• Jika tidak ada peserta yang berbagi, fasilitator dapat berbagi pengalaman pribadinya
atau pengamatan tentang kehidupannya dan mengaitkannya dengan diskusi pada sesi
terakhir.

• Beri tepuk tangan dan pujian untuk mendukung keberhasilan secara positif atau cerita
tentang perubahan.
4. Jelaskan:
a. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan.
b. Fokus sesi ini adalah merefleksikan apa yang telah kita pelajari.

227

KEGIATAN 22.2: APA YANG SAYA PEROLEH
(Diadaptasi dari PREPARE and Skhokho Supporting Success for Families)
Waktu yang diperlukan: 30-40 menit
Tujuan: Mengkaji apa yang dirasakan oleh peserta terhadap program ini secara keseluruhan.
Deskripsi: Curah pendapat, ekspresi kreatif dan berbagi oleh peserta.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah sampai di penghujung program, jadi inilah saatnya bagi kita untuk
merefleksikan apa yang telah kita peroleh.
2. Curah pendapat dalam kelompok:
a. Kita akan memulai kegiatan dengan hanya melakukan latihan cepat mengasosiasikan
kata - ini berarti kamu harus menyebutkan satu kata yang menggambarkan program
ini, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu alami, dan apa yang kamu
peroleh dari program ini.
b. Tuliskan tanggapan yang diberikan pada flipchart
3. Curah pendapat dan diskusi dalam kelompok kecil:
a. Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 peserta
b. Sediakan kertas flipchart (kertas plano) dan spidol warna atau krayon untuk setiap
peserta.
c. Gambarkan atau tuliskan apa yang telah kamu peroleh dari lokakarya ini pada kertas
flipchart (kertas plano)
d. Setelah 10-15 menit, mintalah peserta untuk menambahkan dua hal terpenting yang
mereka harap orang lain dapat memperolehnya juga dari program semacam ini – dua
hal terpenting yang ingin kamu bagi dengan orang lain. Bisa saja berupa apa yang
menurut kamu paling berarti atau paling berguna atau transformatif, atau apa yang
menurut kamu akan membantu orang lain untuk lebih memahami dan mendukung
kamu.
4. Umpan balik dari kelompok:
a. Setelah kira-kira 5 menit, mintalah peserta untuk berkumpul dan berbagi poster yang
mereka buat.
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KEGIATAN 22.3: KOMITMEN UNTUK MASA DEPAN SAYA
(Diadaptasi dari PREPARE)
Waktu yang diperlukan: 30-40 menit
Tujuan: Menyediakan waktu bagi peserta untuk merefleksikan manfaat dan transformasi pribadi
yang diperoleh dari program ini, dan berkomitmen untuk terus menjaga perubahan positif di jalan
yang mereka lalui untuk meraih impian mereka.
Deskripsi: Peserta menulis surat untuk diri mereka sendiri dan berbagi apa pun yang mereka
rasakan nyaman untuk diceritkan kepada kelompoknya.
Petunjuk:
1. Refleksi pribadi:
a. Mintalah peserta untuk duduk dan menutup mata mereka dalam melakukan latihan
refleksi individu.
b. Pikirkan kembali pertemuan pertama kita – ingatkah kamu bagaimana perasaan
kamu ketika duduk di sini dan memulai pertemuan?
c. Sekarang pikirkan sejauh mana kamu berada sejak pertemuan kita yang pertama
– perhatikan apa yang telah kamu pelajari dan bagaimana kamu berubah seiring
dengan perjalanan program ini.
2. Latihan individu: menulis surat:
a. Berikan secarik kertas A4 kepada setiap peserta dan pulpen warna. Mintalah peserta
untuk menulis surat yang ditujukan kepada diri mereka sendiri untuk mengingatkan
betapa mereka telah tumbuh selama lokakarya ini dan apa yang akan mereka lakukan
untuk menjaga perubahan positif agar mereka tetap kuat di sepanjang jalan hidup
mereka menuju impian di masa depan.
b. Surat ini hanya ditunjukkan untuk kamu sendiri – kamu tidak akan berbagi surat ini
dengan siapapun jika kamu tidak menghedakinya
c. Mereka harus menulis:
i. Ketermpilan, pengetahuan dan ide-ide penting yang mereka pelajari selama
lokakarya (apa yang akan selalu kamu ingat?)
ii. Catatan tentang transformasi pribadi dan manfaat yang diperoleh dari program
(apa yang membuat mereka bangga)
iii.1-2 hal yang akan mereka lakukan untuk meneruskan manfaat yang mereka terima
dari lokakarya –
○○ 1.

Bagi diri mereka sendiri

○○ 2.

Dalam hubungan pertemanan dan hubungan berpacaran

○○ 3.

Dalam keluarga mereka

○○ 4.

Dalam masyarakat mereka
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iv. Apa yang akan mereka lakukan apabila mereka mendapatkan diri mereka
berhadapan dengan perjuangan pribati atau tantangan dalam berpacaran dalam
hidup mereka.
3. Umpan balik dari peserta dan diskusi:
a. Setelah kira-kira 15 menitmintalah peserta untuk berkumpul sebagai kelompok.
b. Tanyakan apakah ada peserta yang bersedia berbagi salah satu aspek dalam surat
mereka atau berbagi pemikiran dengan kelompok.
c. Ucapkan terima kasih dan beri tepuk tangan untuk peserta yang telah berbagi.
d. Jika tidak ada yang bersedia, tanyakan apakah ada yang ingin berbagi tentang
bagaimana rasanya merefleksikan pengalaman pribadi mereka dan manfaat yang
diperoleh dari program ini dan menuliskannya dalam surat.

KEGIATAN 22.4: PERPISAHAN
Waktu yang dibutuhkan: 30-40 menit
Tujuan: Menutup pertemuan kelompok formal, mendorong peserta untuk terus menerapkan
pembelajaran, baik sendiri-sendiri maupun dengan proyek masyarakat, dan mengucapkan salam
perpisahan.
Deskripsi: Fasilitator dan peserta mengucapkan salam perpisahan.
Petunjuk:
1. Jelaskan:
a. Kita telah tiba di akhir pertemuan.
b. Perpisahan ini bukan berarti kalian tidak akan bertemu lagi satu sama lain atau
berhenti saling mendukung.
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2. Diskusi kelompok:
a. Sebutkan beberapa cara agar kalian tetap saling berhubungan dan saling mendukung?
i. Misalnya:membentuk grup Whatsapp jika mereka memiliki telefon genggam; terus
mengadakan pertemuan satu bulan sekali; melaksanakan proyek masyarakat, dll.
3. Berbagi dalam kelompok:
a. Jelaskan: Sekarang saatnya bagi kita untuk mengucapkan terima kasih dan selamat
berpisah.
b. Mendatangi setiap kelompok dan mintalah setiap orang mengucapkan satu hal
yang mereka syukuri dengan mengikuti program ini serta mengucapkan salam
perpisahan.
4. Penutupan (oleh fasilitator):
a. Ucapkan terima kasih pada semua orang atas partisipasinya dan katakan bahwa
Anda ingin melihat bagaimana mereka mengambil hikmah dari apa yang telah
mereka pelajari dan kembangkan dalam program ini di masa yang akan datang,
dalam hubungan pertemanan, di rumah dan di masyarakat.
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Lampiran 1
Catatan tentang latar belakang:

•

Perlu diingat bahwa sesi pertama ini memberikan banyak kontribusi terhadap warna
kelompok secara keseluruhan dan bagaimana peserta akan melakukan pendekatan
terhadap program ini.

•

Program pencegahan lain yang sukses menekankan pentingnya menghubungkan
pesertanya dengan potensi manfaat yang dapat diberikan untuk pribadi atau individu
dengan berpartisipasi dalam program.

•
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○○

Anda dapat mempertimbangkan untuk membingkai diskusi di seputar hasil
yang diharapkan untuk mengaitkannya dengan apa yang menurut peserta akan
menguntungkan mereka dan juga mengapa mereka mengikuti program ini.

○○

Fasilitator harus mencatat informasi ini, karena memberikan informasi ini memberikan
wawasan terhadap apa yang memotivasi peserta.

You may want to establish a reminder or buddy system to improve attendance.
○○

Anda bisa mengirim pengingat melalui pesan sinkat atau jaringan sosial jika semua
peserta menggunakan ponsel

○○

Sistem pasangan maksudnya adalah setiap peserta berpasangan dengan peserta
lain dan mereka secara teratur saling mengunjungi atau pergi bersama (misalnya,
seminggu sekali) untuk saling memberi dukungan dan juga saling mengingatkan
untuk menghadiri sesi kelompok.

○○

Fasilitator dapat menelefon atau mengunjungi peserta yang melewatkan beberapa
sesi, atau mengunjungi semua peserta secara informal di antara satu pertemuan
dengan pertemuan lainnya hanya untuk memberi dukungan, karena hal ini juga akan
membantu memotivasi peserta untuk selalu hadir,

○○

Fasilitator dan peserta dapat mendiskusikan metode pengingat lainnya agar peserta
selalu hadir.

©Partners4Prevention

Lampiran 2
Catatan tentang latar belakang:

•

Kita harus ingat bahwa semua remaja mengalami perubahan perkembangan pada tingkat
yang berbeda; tidak semua orang melalui perubahan yang sama dengan cara yang sama
dan pada waktu yang sama.

•

Remaja melalui beberapa perubahan dan harus belajar banyak hal baru di setiap bidang
saat mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri.

•

Remaja menghadapi meningkatnya tuntutan sosial budaya yang mengharuskan mereka
untuk mengambil peran baru di berbagai bidang serta mengembangkan konsep diri yang
matang dan unik.

•

Pilihan yang dibuat dan pengalaman yang dihadapi selama masa remaja memiliki dampak
jangka panjang sebagai individu yang berada dalam masa transisi menuju dewasa.

•

Yang dimaksud dengan jalur perkembangan secara lengkap adalah eningkatkan
kemandirian dan otonomi - dimulai dengan ketergantungan penuh selama masa bayi, dan
kemudian mengembangkan beberapa tingkat kemandirian dan otonomi dalam lingkungan
yang sangat terstruktur, diatur dan dibatasi, yaitu dalam keluarga atau sekolah. Kemudian
memperluas kemandirian dan otonomi serta menemukan jalan di masyarakat dan bangsa
sebagai orang dewasa.

•

Selama diskusi berlangsung, hal-hal berikut ini akan berguna, yaitu:
○○

Menggali bagaimana perubahan-perubahan tersebut berdampak pada keluarga
dan hubungan pribadi mereka, terutama berfokus pada perbaikan, perselisihan, dan
perubahan lainnya.

○○

Menggali isu-isu di seputar pertumbuhan kemandirian dan perselisihan di sekiar
masalah aturan dan batas-batas serta keinginan untuk mendapatkan kebebasan.

○○

Menggali sikap masyarakat atau nasihat-nasihat bagi remaja/tentang masa remaja.

○○

Setiap masalah yang serius harus ditangani secara individu setelah sesi selesai
(misalnya, menghubungkannya dengan layanan yang tepat atau membahas
masalahnya).

Catatan tentang perkembangan remaja:
(DariA Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violenceand Skhokho
Supporting Success)
Bagaimana tubuh kita berubah
Anak Perempuan

Anak Laki-laki

Bertambah tinggi dan besar

Bertambah tinggi dan besar

Payudara bertambah besar. Anak perempuan mampu
memproduksi air susu untuk anaknya jika mereka hamil

Suara semakin berat karena pita suara yan terdapat di
leher anak laki-laki berkembang dan berubah.

Tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin

Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, di ketiak, kaki,
dan waja berupa janggut dan kumis(Beberapa laki-laki
juga memiliki rambut di daerah dada)
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Pinggul membesar(Membesarnya bagian ini dan bagian
lainnya meruapakan hal yang normal)

Bahu melebar, tubuh menjadi lebih berotot dan semakin
kuat.

Alat kelamin:Rahim dan vagina membesar.

Alat kelamin:penisdan testikel membesar.

Kulit:jerawat dapat muncul di wajah dan punggung,
tubuh menghasilkan keringat lebih banyak dibandingkan
sebelumnya; tubuh bertambah bau(khususnya di bagian
ketiak).

Kulit: jerawat dapat muncul di wajah dan punggung,
tubuh menghasilkan keringat lebih banyak dibandingkan
sebelumnya; tubuh bertambah bau(khususnya di bagian
ketiak).

Mulai mendapat menstruasi:sel telur di dalam ovarium
mulai berkembang. Dinding Rahim anak perempuan
akan mulai mengeluarkan darah menstruasi sekali
dalam sebulan.

Ejakulasi: Anak laki-laki mulai mengalami ereksi, dan
mengeluarkan cairan sperma ketika mereka mengalami orgasme, misalnya ketika mereka mendapat mimpi
basah

Mulai melepaskan setl telur – ini berarti kamu bisa hamil Mulai menghasilkan sperma yang diejakulasikan dari
penis dalam bentuk cairan sperma–ini berarti kamu
jika seorang laki-laki mengeluarkan sperma di dalam
dapat menghamili anak perempuan jika kamu berejakuvaginan kamu.
lasi di dalam vaginanya.

Bagaiman pikiran kamu berkembang
Ketika kamu berubah dari anak-anak menjadi dewasa otak kamu berkembang

•
•

Kamu semakin pandai menganalisis situasi dan memahami ide-ide yang lebih abstrak.
Kamu semakin dapat memahami mana yang yang baik mana yang buruk dan mampu
memikul tanggung jawab untuk mengambil keputusan penting.

Bagaimana perasaan, perilaku dan hubungan kita berkembang
Seiring dengan perubahan kamu dari anak-anak menjadi dewasa, kamu mulai memiliki perasaan
dan perilaku yang berbeda, misalnya.

•
•

Remaja mulai tertarik dengan cinta dan asmara.

•

Mereka mulai mengembangkan kehidupan mereka di luar keluarga - ingin memiliki kelompok
teman-teman, memiliki hubungan pertemanan yang lebih erat daripada sebelumnya, untuk
mengembangkan ide-ide, pendapat dan kepentingan mereka sendiri serta lebih mandiri
daripada sebelumnya.

•

Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sebaya mereka semakin kuat. Namun remaja
masih membutuhkan dukungan dari orangtua mereka. Mereka membutuhkan orangtua
mereka untuk terus mencintai mereka, memperhatikan mereka dan mendukung mereka
secara finansial (sejauh mereka mampu).

•

Mereka ingin bereksperimen dan belajar tentang hal-hal baru. Kadang-kadang yang
mengarah ke hal-hal baru yang baik dan kadang-kadang mengarah ke perilaku berbahaya.

•

Perkembangan fisik (perubahan terhadap tubuh):

Mereka mulai merasakan adanya daya tarik seksual dari orang lain, biasanya dari lawan
jenisnya dan mulai mengagumi seseorang dari lawan jenisnya, memiliki perasaan cinta
kepada mereka dan kadang-kadang merasa sedikit murung, frustrasi dan bingung.

○○
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Pertumbuhan dan pematangan fisik, termasuk perkembangan ciri-ciri seks sekunder
dan mencapai kematangan reproduksi

•

○○

Perubahan hormonal

○○

Pertumbuhan neurologis (khususnya pembangunan dan kecanggihan daerah
tertentu pada otak) dan perkembangan yang memiliki dampak terhadap kemampuan
dan proses intelektual atau kognitif

○○

Perkembangan seksual

○○

Kebanyakan orang menjadi aktif secara seksual selama masa remaja/masa muda
(biasanya pada akhir masa remaja)

○○

Membutuhkan pendidikan seksual yang komprehensif termasuk kesehatan seksual
dan reproduksi, dan yang penting, pengambilan keputusan dan keterampilan
bernegosiasi yang berkaitan dengan masalah seks.

Perkembangan iIntelektual (perubahan terhadap cara mereka berpikir dan tentang dan
memahami sesuatu):
○○

Bagaimana memproses informasi, memikirkan segal hal, memahami dunia, dan
membuat keputusan

○○

Bagaimana memproses dan mengatasi proses-proses perkembangan, pertumbuhan
dan perubahan

○○

Pada tahun-tahun awal memasuki masa remaja terjadi transisi dari cara berpikir
sederhana – memandang segala sesuatu sebagai baik atau buruk, benar atau salah
–menjadi berpikir secara abstrak dengan membayangkan masa depan, memahami
dan mengakui konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengantisipasi apa yang
dipikirkan orang lain.

○○

Pada masa remaja awal, kapasitas untuk memikirkan ide-ide yang kompleks dan
abstrak masih terbatas.

○○

Remaja perlu belajar bagaimana memikirkan masalah yang berbeda-beda termasuk
cara menimbang berbagai konsekuensi sehingga mereka dapat membuat keputusan

○○

Remaja mulai mempertanyakan aturan-aturan di dalam keluarga dan di sekolah,
serta menentang orangtua mereka, karena mereka tumbuh menjadi lebih mandiri,
dapat membuat keputusan dan pilihan untuk diri mereka sendiri, tidak hanya sekedar
menerima apa yang orang lain katakan kepada mereka.

○○

Remaja harus didorong untuk bertanya dan berpikir kritis tentang berbagai isu, tetapi
juga tetap penting untuk menyeimbangkan perilaku yang menentang aturan dengan
keamanan, tanggung jawab dan sikap menghormati.

○○

Pusat pengolahan emosi remaja ‘di dalam otak mereka sangat aktif dan sehingga
mereka sering memikirkan berbagai hal dan membuat pilihan berdasarkan perasaan
mereka

○○

Sering menghasilkan jenis tanggapan fight-flight-freeze-freak out (melawanmenghindar-diam-ketakutan)

○○

Bisa menyeleraskan keterampilan penalaran strategis dan kendali impuls
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•

•
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○○

Dapat menyebabkan salah menafsirkan isyarat sosial seperti ekspresi wajah (dan
kita tahu bahwa lingkungan sosial memiliki peningkatan kepentingan selama masa
remaja DAN bahwa tanggapan perilaku kemudian didasarkan pada interpretasi dari
pusat otak yang mengatur emosi).

○○

Masih mengutamakan “Mengetahui dengan melakukan”

○○

Belajar bagaimana mengekspresikan diri

Perkembangan emosi (perubahan terhadap jenis dan jangkauan suasana hati dan emosi):
○○

Remaja mungkin memiliki “suasana hati yang sering berubah-ubah” karena
mereka mengalami berbagai perubahan dan hidup mereka dapat menjadi sangat
membingungkan, karena mereka mengalami perasaan dan pikiran baru serta
berhadapan dengan beberapa tantangan dalam perkembangan dan harapan
masyarakat.

○○

Pada masa remaja terjadi peningkatan kecemasan meskipun tidak selalu terlihat
seperti kecemasan

○○

Berhadapan dengan perubahan tanpa struktur/bimbingan/pengetahuan yang cukup

○○

Peningkatan kesadaran terhadap lingkungan sosial dan evaluasi sosial juga
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecemasan

○○

Ketidakdewasaan dalam memahami dan mengatasi emosi

○○

Mengungkapkan dan menyingkirkan emosi melalui tindakan

○○

Perlu belajar untuk mengekspresikan emosi dengan cara beradaptasi dan dengan
cara yang tepat

○○

Remaja mungkin terlibat dalam perilaku yang sulit, misalnya terlibat perkelahian
fisik, menggunakan alkohol atau narkoba, bolos sekolah, untuk mengekspresikan
penderitaan emosional.

○○

Anak-anak praremaja dan remaja memiliki perasaan yang bercampur aduk terhadap
keinginan untuk “melepaskan diri” dari orangtua. Suatu hari anak Anda mungkin
mengabaikan Anda, berikutnya dia terus-menerus berada di sisi Anda.

○○

Kerentanan terhadap tantangan kesehatan mental, terutama gangguan terhadap
suasana hati mood, meningkat, namun perlu diingat bahwa “suasana hati yang
berubah-ubah”, kesedihan, kecemasan, dan kemarahan atau perasaan mudah
tersinggung merupakan hal yang lumrah dialami oleh remaja; jika perasaan ini
tampaknya “mengatur” hidup mereka dan mengganggu kegiatan mereka sehari-hari
(misalnya, mereka berhenti mengejar prestasi di sekolah, tidak menjumpai temanteman sama sekali, dll) maka kemungkinan mereka membutuhkan perawatan
kesehatan mental.

Perkembangan psikologis (perubahan terhadap cara mereka berpikir dan memahami diri
sendiri dan siapa mereka sebagai individu):

•

○○

Identitas pribadi - Siapa saya? Apakah keberadaan saya penting di dunia ini?

○○

Mungkin menggali identitas dengan mencoba berbagai gaya berpakaian, tatanan
rambut, berteman dengan berbagai orang, mendengarkan berbagai jenis musik, dan
melakukan berbagai hobi sebagai cara untuk mengungkapkan berbagai identitas
yang mereka inginkan. Mereka berusaha menemukan identitas yang paling “cocok”
untuk mereka dan yang memberikan kenyamanan bagi mereka

○○

Sangat fokus pada diri mereka sendiri

○○

Anak-anak praremaja dan remaja percaya bahwa mereka adalah pusat
perhatian,karena mereka belajar dan mendapatkan kemandirian serta kemampuan
untuk memberikan pengaruh terhadap dunia di sekitar mereka. Hal ini menjelaskan
mengapa jika orang tua bercerai mereka sering berpikir itu adalah kesalahan mereka.
Mereka juga sangat sadar diri dan merasa bahwa setiap orang akan melihat dan
peduli jika mereka memiliki jerawat atau tidak berpenampilan keren. Hal ini bagi
mereka merupakan suatu bencana.

○○

Mimpi dan harapan di masa depan berlawanan dengan pandangan hidup-untuksekarang terlepas dari konsekuensinya dan kadang-kadang mengalami kesulitan
dengan kontrol impuls

○○

Membuat makna dan tujuan dalam hidup - di mana tempat saya?

○○

Keterhubungan

○○

Nilai-nilai (apa yang penting dan apa yang tidak penting) bagi saya

○○

Batas-batas, kemandirian dan batatasan

○○

Remaja ingin menegaskan kebebasan mereka dan hal ini sering dilakukan dengan
menguji batas-batas dengan dengan orang dewasa

○○

Memiliki berbagai ide yang tidak diberikan oleh orang dewasa

○○

Harga diri dan rasa percaya diri remaja bisa sangat rapuh

○○

Belajar bagaimana mengekspresikan diri

○○

Anak-anak praremaja dan remaja cenderung percaya bahwa hal-hal buruk tidak
akan terjadi pada mereka. Hal ini membantu menjelaskan mengapa mereka suka
mengambil risiko. Misalnya, seorang remaja mungkin percaya ia dapat berhubungan
seks tanpa pelindung karena tidak mungkin hamil atau tertular HIV.

Perkembangan sosial (perubahan terhadap proses dan kebutuhan lingkungan sosial
mereka):
○○

Selama masa remaja, orang belajar untuk menjadi mandiri dan mengembangkan
jaringan sosial yang lebih luas dari sekedar keluarga

○○

Remaja mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya dan sedikit
waktu dengan anggota keluarga. Bahkan, teman-teman mereka, dan opini dan ideide rekan-rekan ‘menjadi sangat penting bagi mereka ketika mereka mencoba untuk
mencari tahu siapa mereka sendiri.
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○○

Remaja menemukan kenyamanan di antara rekan-rekan karena mereka mungkin
merasa lebih dipahami dan diterima di antara orang-orang yang akan melalui
perubahan yang serupa

○○

Remaja mulai tertarik untuk berpacaran dan kemudian menjadi cukup rentan.
Misalnya, jika mereka ditolak oleh seseorang yang mereka sukai, mereka bisa merasa
seolah-olah dunia telah runtuh. Atau kadang-kadang, hubungan ini dapat diwarnai
dengan kekerasan emosional, fisik, atau seksual. Mereka membutuhkan banyak
dukungan untuk membantu mereka menangani isu-isu ini meskipun mereka mungkin
menghindari pembicaraan tentang topik dengan orangtua karena malu, merasa
orangtua mereka tidak akan mengerti, atau khawatir bahwa mereka akan mendapat
masalah atau dilarang berpacaran. Berpacaran bisa sangat membingungkan bagi
remaja dan sering menjadi topik yang membuat mereka canggung atau malu untuk
membicarakannya.

○○

Hubungan berpacaran sangat penting di kalangan remaja, sehingga mereka mungkin
merasa tertekan untuk memiliki pacar atau melakukan hal-hal tertentu dengan pacar.
Kadang-kadang remaja yang lebih muda akan berusaha mendapatkan pacar hanya
untuk menunjukkan kepada teman-teman mereka bahwa memiliki pacar, bahkan
meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan pacar mereka

Lampiran 3
Catatan tentang harapan dan ekspektasi:
(Dari Skhokho Supporting Success for Families, p.147)

•

Beri penekanan pada tindakan yang remaja dapat lakukan, khususnya dalam hal pilihan
yang mereka buat setiap hari. Diskusikan bagaimana hal-hal kecil yang dilakukan setiap
hari dapat membantu meraih impian besar.
○○

○○

Contoh:

•

Melakukan pekerjaan rumah kamu setiap hari tidak hanya memastikan bahwa
kamu tidak ketinggalan pelajaran, tetapi juga membantu kamu untuk lebih
berprestasi di sekolah, sehingga kemungkinan besar kamu dapat masuk ke
perguruan tinggi atau universitas dan lulus dari sana dan akhirnya mendapatkan
pekerjaan yang bagus.

•

Menyisihkan sedikit uang setiap minggu untuk ditabung akhirnya dapat
memperoleh uang dalam jumlah besar, sehingga kamu dapat membeli barang
tertentu yang sudah lama kamu idamkan.

•

Berolahraga dan menjaga kebugaran dengan berolahraga setiap hari akan
membantu kamu mengembangkan keterampilan yang baik sehingga kamu bisa
bermain untuk tim sekolah atau kelompok kamu, dan akan membantu menjaga
tubuh kamu tetantp kuat dan sehat.

•

Diskusikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi rintangan dan
keprihatinan. Perhatikan bahwa kita akan berbicara dan belajar tentang
keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan kita, seperti hubungan positif
dengan keluarga kita dan kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kendala
yang mungkin timbul, seperti ketidaksetaraan gender dan kekerasan.

Contoh:

•

Remaja mungkin merasa sulit untuk menyeimbangkan antara bersenangsenang dengan teman-teman mereka dan memastikan bahwa tugas-tugas
mereka di sekolah dan di rumah dikerjakan. Mungkin salah satu solusinya adalah
memastikan bahwa mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dari sekolah dan
di rumah terlebih dahulu sebelum pergi bersama teman-teman mereka.

•

Remaja mungkin memiliki teman-teman yang semakin sering melakukan hal-hal
yang berbahaya (begadang, mulai mencicipi minuman keras, merusak barangbarang, dll.) dan mereka khawatir jika mendapat masalah atau terluka, tetapi
mereka juga khawatir tidak memiliki teman sama sekali jika mereka kehilangan
kelompok ini. Salah satu solusinya adalah mencari orang dewasa yang dipercaya
untuk membicarakan masalah ini, dan berkenalan dengan teman-teman sebaya
lainnya yang memiliki kegemaran yang sama dengan kamu dan kamu merasa
nyaman bergaul dengan mereka.
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Lampiran 4
STRATEGI MENGATASI STRES DAN MEMBANGUN KETAHANAN

•

•

•

•

•
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Tubuh
○○

Berolah raga (latihan cardio dan peregangan) dengan penuh semangat 3-7 kali per
minggu (meskipun hanya selama 30 menit)

○○

Makan makanan yang sehat dan seimbang

○○

Minum air putih

Pikiran
○○

Melakukan permainan pikiran (mind games) atau puzzles, seperti sudoku atau teka
teki silang

○○

Membaca buku yang menarik

○○

Mempelajari hal-hal baru

○○

Melakukan hobi yang menyenangkan dan kreatif

Perasaan
○○

Fokus pada apa yang memberikan kesenangan bagi kamu

○○

Tersenyum pada orang lain

○○

Mempraktikkan kebaikan apa saja

○○

Setiap hari bercerita kepada teman atau anggota keluarga tentang suatu hal yang
baik atau positif yang terjadi pada diri kamu atau menuliskannya dalam buku harian.

○○

Memberi ucapan selamat atau pujian kepada orang lain

Jiwa
○○

Terlibat dalam praktik spiritual

○○

Membaca kitab suci

○○

Mengunjungi tempat beribadah

Hubungan
○○

Melewatkan waktu dengan orang-orang yang kamu sayang

○○

Mendengarkan orang-orang yang kamu sayang dengan sungguh-sunguh

○○

Menemukan apa yang paling membuat mereka merasa diperhatikan dan memikirkan
kapan kamu merasa diperhatikan – cobalah untuk melakukan beberapa hal untuk
menunjukkan perhatian kepada satu sama lain

○○

Melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama-sama

Lampiran 5
Catatan tentang latar belakan
(Dari A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)

•

Daftar alasan mengapa orang minum minuman keras harus mencakup menghadiri kegiatan
sosial di masyarakat; untuk bersenang-senang dengan menyingkirkan hambatan yang
biasanya terjadi; tekanan teman sebaya; melupakan masalah kehidupan, perasaan yang
sulit dan stress, serta memiliki kebiasaan berbahaya atau kecanduan. Jelaskan lebih lanjut
siapa saja yang minum minuman keras untuk setiap alasan tersebut, misalnya laki-laki
dewasa atau perempuan dewasa, anak laki-laki atau anak perempuan, anak muda atau
orang dewasa.

•

Untuk penggunaan narkoba, daftar ini harus mencakup: seperti halnya alkohol, jelaskan
bahwa salah satu alasan mengapa orang-orang mengkonsumsi narkoba adalah cara
narkoba membuat kamu merasa dan bertindak dalam jangka pendek, tetapi penting untuk
menekankan dampak negatif dalam jangka panjang, serta alasan-alasan yang sama dengan
daftar alasan mengapa orang minum minuman keras.

•

Ingatkan peserta tentang aturan-aturan dasar dan kerahasiaan ketika berdiskusi yang
menyentuh pengalaman pribadi.

Penting untuk diketahui dan dipahami bahwa orang minum minuman keras karena alkohol
memberikan beberapa pengaruh yang mereka nikmati. Remaja mungkin sudah tahu dan mereka
dapat menjelaskannya dengan mudah. Jika kita hanya memberikan ceramah kepada remaja
tentang dampak buruknya saja tanpa mengakui dampak baiknya remaja tidak akan memperhatikan
apa yang kita katakan. Alkohol dan narkoba semakin banyak tersedia bagi remaja, dan remaja
memiliki kehidupan yang independen yang lebih modern dengan teman-temannya di luar keluarga.
Jadi yang terbaik adalah membantu mereka mempelajari fakta-fakta tentang minuman keras dan
membiarkan mereka memikirkannya sendiri, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang
masuk akal untuk mereka sendiri - apakah mereka tidak ingin minum minuman kerasatau minum
dengan takaran yang aman dan kadang-kadang saja.
Mereka juga membutuhkan bantuan untuk memikirkan alasan mengapa mereka mungkin
mengkonsumsi narkoba dan mempertimbangkan apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan
mereka selain memakai narkoba, misalnya, bergabung dengan kelompok atau teman-teman lain,
dan cara-cara lain untuk bersenang-senang dan bergembira.
Salah satu perbedaan penting antara alkohol dan narkoba yang harus dijelaskan adalah bahwa
menggunakan narkoba adalah perbuatan melanggar hukum, sedangkan minum minuman keras
tidak.
Beberapa remaja akan menderita karena memiliki orangtua yang gemar minum minuman kerasatau
menggunakan narkoba dengan cara yang menimbulkan masalah, misalnya, melakukan tindakan
kekerasan, menghabiskan uang untuk membeli minuman keras atau narkoba dan bukan bukan
untuk keluarga, serta mengabaikan kebutuhan pasangan dan anak-anak mereka. Jika peserta
membicarakan hal ini, perhatikan dan tanggapi perasaan dan ide-ide mereka. Jika seseorang
terlihat sangat tertekan, ikuti pedoman keselamatan yang terdapat dalam toolkit pengantar.
Ingatkan peserta tentang aturan-aturan dasar dan untuk menjaga kerahasiaan jika menurut Anda
perlu.
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Fasilitator harus peka terhadap fakta bahwa beberapa orang dalam kelompok mungkin pernah
mengkonsumsi alkohol atau narkoba, sehingga jangan meminta informasi pribadi. Hati-hati untuk
tidak bersikap menghakimi, namun bicaralah dengan serius tentang efek alkohol dan penggunaan
narkoba.
Sama halnya dengan sesi tentang minum minuman keras, akui bahwa salah satu alasan orang
memakai narkoba adalah karena mereka menyukai cara narkoba membuat mereka merasa dan
bertindak dalam jangka pendek. Remaja memerlukan bantuan untuk mempertimbangkan semua
konsekuensi penggunaan narkoba - bukan hanya dampak positif yang langsung timbul. Mereka
perlu bantuan untuk merefleksikan alasan mereka memakai narkoba dan mempertimbangkan
apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka selain memakai narkoba, misalnya,
bergabung dengan kelompok atau teman-teman lian, dan cara lain untuk bersenang-senang dan
bergembira.
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Resource sheet: Photo cards of different drugs

Source: http://drugfreebintara.blogspot.co.id/
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Lampiran 6
Catatan tentang gender:
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)

•

Ide pokok dari konstruksi sosial gender dapat dipahami karena ada yang banyak cara
menjadi seorang laki-laki atau perempuan (anak laki-laki atau anak perempuan). Kita
belajar bagaimana menjadi seorang anak perempuan atau anak laki-laki di masa kecil
dan ide-ide tentang bagaimana menjadi seorang anak perempuan atau anak laki-laki dan
kemudian bagaimana ide-ide tersebut berubah seiring dengan bertambahnya usia kita.
Ide-ide ini berada di bawah pengaruh lingkungan sosial dan teman-teman sebaya kita serta
pilihan yang kita buat dan nilai-nilai yang kita miliki. Pentingnya memahami bahwa gender
dibentuk oleh masyarakat terletak pada kemungkinan untuk memilih dan berubah. Gender
tidak ditentukan seperti halnya jenis kelamin; gender dibentuk.

•

Meskipun budaya yang berbeda dapat memiliki ide dan ekspektasi yang berbeda tentang
gender dan peran gender, perlu diingat bahwa budaya dan tradisi bukan merupakan
pembenaran untuk menciptakan ketimpangan sosial dan menjaga ketidakseimbangan
kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Menciptakan dan memelihara ketidaksetaraan
adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang
nondiskriminatif sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
serta UUD 1945 Pasal 27 dan 28 poin 2.

•

Karena ide-ide tentang gender adalah hal penting untuk program ini, ada banyak catatan
untuk fasilitator dalam rencana pelajaran. Kami sangat mendorong fasilitator untuk
memeriksa catatan tersebut satu per satu sebelum pelajaran dimulai dan terus merujuk
kembali pada catatan tersebut selama program berlangsung, sehingga isu gender bisa
ditentang dan sikap saling menghormati dan kesetaraan dipromosikan selama pelajaran
berlangsung.

•

Ide-ide tentang maskulinitas dan feminitas sangat berbeda. Laki-laki dan perempuan
sering dinilai secara berbeda dan ada standar cukup berbeda untuk laki-laki dan perempuan
(misalnya, seksualitas). Laki-laki umumnya memiliki lebih banyak kebebasan dan akses
terhadap kekuasaan daripada perempuan. Perempuan biasanya ditugaskan untuk mengurusi
kegiatan dan berperan dalam ranah pribadi (misalnya, rumah) sedangkan peran laki-laki
berada di ranah publik (misalnya, tempat kerja atau sekolah). Jika perempuanmengambil
peran dalam ranah publik, mereka masih diberi tanggung jawab terhadap kegiatan dalam
ranah pribadi. Ide-ide ini membatasi semua orang dan membuat perempuan khususnya
sangat rentan terhadap pelecehan.

•

Budaya yang berbeda mungkin memiliki ide-ide tentang gender yang berbeda. Meskipun
kita menghormati keyakinan dan praktik-praktik budaya yang berbeda, tindakan yang
menyakiti atau diskriminasi terhadap seseorang untuk alasan apapun tidak dapat diterima.

•

Meskipun ide-ide tentang gender dan orientasi seksual kadang-kadang berkaitan, ide-ide
tersebut tidak selalu berkorelasi. Artinya, kita tidak bisa berasumsi bahwa laki-laki yang
bertindak secara stereotip seperti perempuan atau feminin adalah sorang gay. Demikian
pula, perempuan yang bertindak secara stereotip seperti laki-laki atau maskulin tidak dapat
diasumsikan sebagai seorang lesbian. Banyak ide-ide tradisional tentang gender yang
mencakup ide-ide tentang orientasi seksual - misalnya, ide-ide yang dominan tentang
maskulinitas sering termasuk ide-ide tentang akses seksual laki-laki terhadap perempuan
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dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ide ini mengasumsikan heteroseksualitas lakilaki dan perempuan.

•

Perbedaan-perbedaan pada jenis kelamin yang berbeda, seperti kapasitas reproduksi
dan hormon, secara biologis telah ditentukan dan sama di seluruh dunia. Kita dapat
beranggapan bahwa jenis kelamin adalah laki-laki atau perempuan. Namun, gender
dibentuk oleh masyarakat. Artinya, masyarakat menciptakan ide-ide tentang bagaimana
menjadi anak laki-laki atau laki-lakidewasa,dan bagaimana menjadi anak perempuan atau
perempuan dewasa. Gender dibentuk dengan cara yang berbeda-beda di seluruh dunia,
dan pada dasarnya ciri-ciri dan peran yang berkaitan dengan gender ditetapkan semaunya.
Perempuan tidak harus feminin dan mampu melakukan hal-hal yang dianggap maskulin
dan hal yang sama berlaku untuk laki-laki. Meskipun ada sejarah panjang tentang normanorma gender dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai budaya, masyarakat dan budaya
bersifat dinamis dan telah berubah dalam berbagai cara di sepanjang sejarah. Oleh karena
itu, perubahan sosial dan budaya mungkin terjadi. Sekarang kita sedang mengalami
ketidakadilan gender.

•

Budaya dan praktik keluarga dapat memengaruhi cara kita berpikir tentang gender dan
kekuasaan. Namun demikian, berharap untuk diperlakukan secara adil dan dengan rasa
hormat merupakan hal yang wajar.

Catatan tentang kekuasaan:
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•

Kekuatan adalah kemampuan untuk bertindak atau menimbulkan dampak tertentu;
wewenang; pengendalian akses terhadap berbagai manfaat (sumber daya ekonomi,
kekaguman sosial/rasa hormat/penghargaan, pengambilan keputusan termasuk
pembuatan kebijakan dan undang-undang, perlakuan istimewa, pengaruh sosial, mobilitas/
dukungan sosial dan ekonomi, mengarahkan interaksi sosial, dll)

•

Secara umum, pertambahan usia, memiliki lebih banyak uang, menjadi lebih tinggi atau
lebih besar atau lebih kuat, menjadi seorang laki-laki, dan menjadi bangsa berkulit putih
berarti memiliki lebih banyak kekuasaan untuk memengaruhi orang atau situasi dalam
berbagai cara.

•

Menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan dengan cara yang
positif dan prososial. Perbedaan di antara kedua hal tersebut dapat dibuat, baik dengan
menyebutkannya sebagai, misalnya, “kekuasaan yang sewenang-wenang” dan “kekuasaan
prososial,” atau dengan menamai tindakan sebagai tindakan yang berkuasa DAN kasar/
penuh perhatian/kasar/berguna, dll.

•

Kekuasaan bukanlah hal yang buruk atau berbahaya. Kekuasaan adalah tentang bagaimana
kita menggunakannya, yang dapat bersifat positif atau negatif. Kita sekarang akan
membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan kekuasaan.

•

Kita mengetahui bahwa ada perbedaan harapan terhadap anak perempuan dan anak lakilaki. Beberapa ide tentang gender berpotensi merugikan dan tidak sehat untuk individu dan
orang-orang di sekitarnya. Apakah kita benar-benar ingin mendukung perilaku bermasalah,
seperti hubungan seks bebas dan mabuk-mabukan di kalangan laki-laki atau kepasifan
dan pembatasan makanan di kalangan perempuan?

•

Meskipun perempuan tidak terlalu memiliki kekuasaan secara sosial atau fisik, undangundang di negara ini masih memberikan kekuasaan bagi kita semua dan perempuan dapat
memilih untuk mengakses dan menggunakan kekuasaan tersebut dengan berbagai cara.

•

Kita semua memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana menggunakan kekuasaan yang

kita miliki. Kita dapat menggunakan kekuasaan kita dengan cara-cara yang berbahaya atau
kasar, atau kita dapat menggunakan kekuasaan kita dengan cara-cara yang berguna dan
terhormat. Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuasaan yang kamu miliki?

•

Kadang-kadang tidak menggunakan kekuasaan yang kamu miliki, seperti tidak melakukan
apa-apa atau diam saja, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kamu miliki.

•

Gali konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tertentu dalam jangka pendek dan jangka
panjang, tidak hanya pada karakter yang diidentifikasi memiliki kekuasaan, tetapi juga pada
orang-orang yang dapat dihubungkan dengan salah satu karakter yang berkuasa atau
karakter tidak berkuasa.

Catatan tentang gender dan kekuasaan:

•

Laki-laki memilikikekuasaan di masyarakat yang jauh lebih luas, sedangkan kekuasaan
perempuan lebih terbatas, yaitu pada ranah pribadi dan itu pun sering memerlukan
validasi dari laki-laki.

•

Meskipun baru-baru ini muncul retorika yang popular tentang “girl power” (kekuasaan
perempuan), dan munculnya perempuan-perempuan yang memiliki posisi publik yang
berkuasa (misalnya dalam pemerintahan), sebagian besar kekuasaan masih dipegang oleh
laki-laki dan kekuasaan laki-laki memiliki nilai sosial dan pengaruh yang lebih besar.

•

Laki-laki dapat mengekspresikan kekuasaan mereka dengan bebas dan terang-terangan,
karena secara sosial mereka diharapkan untuk melakukannya; sedangkan perempuan
seringkali harus menggunakan cara yang lebih halus dan tidak langsung seperti
menegaskan kekuasaan melalui laki-laki.

•

Ketika perempuan dewasa atau anak perempuan memiliki kekuasaan, kekuasaan itu
sebagian besar dibatasi oleh batas-batas yang ditetapkan oleh laki-laki, seolah-olah
laki-laki adalah penjaga kekuasaan dan memiliki hak atau kemampuan untuk menetapkan
kekuasaan seperti yang mereka inginkan.

•

Masyarakat sering merasa terancam oleh perempuan yang memiliki dan mengekspresikan
kekuasaannya secara terbuka, dan mungkin menghindar atau mengkritik mereka atau
tidak menganggap mereka dengan serius.

•

Dalam ide-ide tentang gender seksual ini juga terdapat ironi bahwa perempuan sebagai
penjaga gerbang seksual diharapkan memberikan pengaruh kepada laki-laki, namun
laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan, dan ide-ide maskulinitas
yang dominan mendukung kendali laki-laki dan hak-hak seksual laki-laki, sehingga sangat
sulit bagi perempuan untuk mengendalikan perilaku seksual mereka sendiri dan perilaku
seksual laki-laki. Hal ini menciptakan situasi yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak
tidak mungkin merasa puas dalam suatu hubungan.

•

Memiliki kekuasaanyang lebih besar daripada orang lain atau sekelompok orang, tidak
berarti bahwa kamu dibiarkan untuk memanfaatkan kekuasaankamu dengan cara yang
merugikan diri sendiri atau orang lain.

•

Menjadi bagian dari suatu kelompok yang secara umum tidak memiliki kekuasaan yang
besar tidak berarti bahwa kamu tidak berdaya. Setiap orang memiliki hak yang sama dan
dengan menggunakan berbagai keterampilan berkomunikasi kamu dapat menunjukkan
kekuasaan kamu.
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•

Gender telah diciptakan sedemikian rupa sehingga menciptakan ketidaksetaraan antara
anak perempuan/perempuan dewasa dan anak laki-laki/laki-laki dewasa, sehingga
perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan lakilaki. Seringkali ide-ide dan ekspektasi tentang gender tidak didasarkan pada kemampuan
yang sebenarnya, yaitu, baik laki-laki maupun perempuan mampu melakukan pekerjaan
yang sama (misalnya, pekerjaan rumah tangga, menjalankan bisnis), tetapi ide-ide yang
tidak mendukung kesetaraan memberi batas pada laki-laki dan perempuan.

•

Gender dibuat sedemikian rupa sehingga laki-laki memiliki kekuasaan sosial yang lebih
besar daripada perempuan (pada umumnya). Perbedaan kekuasaan membuat perempuan
sangat rentan terhadap penindasan dan pelecehan. Hal ini juga berarti bahwa lebih
mudah bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan melestarikan
ketidakadilan gender.

•

Tidak hanya ide-ide tentang gender yang tidak setara, akses terhadap manfaat dan
sumber daya juga tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Secara khusus, akses
perempuan terhadap berbagai sumber daya, manfaat, dan bahkan hak, dibatasi.
Ketidaksetaraan gender melanggar hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan
yang adil.

•

Cara gender diciptakan dalam masyarakat kita dan kekuasaan yang tidak setara
antara laki-laki dan perempuan menunjukkan ketidakadilan, dan hal ini tidak dapat
diterima. Sebagai manusia, kita semua setara sesuai dengan undang-undang dasar
kita. Oleh karena itu, kita semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk
memperlakukan orang lain secara adil, serta tidak mengeksploitasi atau mendiskriminasi
mereka.
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•

Kekuasaan berhubungan dengan nilai dan status sosial (misalnya, penerimaan terhadap
perempuan yang menampilkan perilaku “maskulin” vs penerimaan terhadap laki-laki yang
berperilaku “feminin”).

•

Gender dibangun sedemikian rupa sehingga laki-laki memiliki lebih banyak kekuasaan
daripada perempuan. Meskipun laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar, hal ini tidak
berarti bahwa perempuan tidak boleh memiliki kekuasaan atau tidak dapat mengakses
kekuasaan. Gender juga tidak memberikan laki-laki hak untuk menyalahgunakan
kekuasaan yang mereka miliki.

•

Memiliki kekuasaan merupakan tanggung jawab yang besar. Kita bisa memilih untuk tidak
menyalahgunakan kekuasaan DAN menggunakan kekuasaan secara positif, bukannya
tidak menggunakan kekuasaan sama sekali.

•

Diskusi tentang kekuasaan bisa menjadi sangat kompleks dan abstrak, jadi ingatlah
untuk menggunakan contoh perilaku (terutama yang diberikan oleh peserta) untuk
menggambarkan poin-poin yang dibahas..

•

Ingat, diskusi ini bukan tentang perebutan kekuasaan dari laki-laki atau menganggap
bahwa perempuan tidak memiliki kekuasaan. Diskusi ini juga tidak menganggap
kekuasaan perempuan yang relatif lebih lemah sebagai ketidakmampuan untuk membuat
pilihan dan keputusan dalam suatu hubungan dan aspek kehidupan lainnya.

•

Memperkuat ide-ide tentang kesetaraan
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Lampiran 7
Untuk catatan, lihat Lampiran 6.
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Lampiran 8
Catatan tentang latar belakang
(Dari i A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence, p. 96-97)
Lembar informasi: Hak-hak anak
EMPAT PAKET HAK ANAK
1. Hak untuk kelangsungan hidup-termasuk
hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi
(Gambar 1), tempat tinggal (Gambar 2), perawatan kesehatan yang berkualitas (Gambar
3) dan hak untuk memiliki nama dan kewarganegaraan yang terdaftar secara hukum
(Gambar 4).

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan-termasuk hak untuk tidak didiskriminasi (Gambar
5), untuk mendapatkan perlindungan terhadap
segala bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau pelecehan (Gambar6), kelalaian, salah
asuh atau eksploitasi oleh orang dewasa yang
mengasuh anak, untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelecehan seksual (Gambar7),
eksploitasi tenaga kerja mereka (Gambar9)
dan terhadap penggunaan narkoba (Gambar8).
3. Hak untukberkembang-termasuk hak untuk
mendapatkan kasih saying yang hangat dari
orangtua (Gambar10), pergi ke sekolah (Gambar11), bersantai dan bermain (Gambar12),
mendapatkan informasi yang tepat dan dapat
diandalkan selama informasi tersebut tidak
merusak mereka atau orang lain.

4. Hak untuk berpartisipasi-termasuk hak
untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas (Gambar14) dan hak untuk didengar, memiliki akses terhadap informasi yang
tepat dan dapat diandalkan selama informasi
tersebut tidak merusak mereka atau orang lain
(Gambar15), berkumpul bersama, bersantai ,
bersenang-senang, bergabung dengan kelompok, membentuk kelompok (Gambar16), dan
berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan
orang lain(Gambar17).
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1. Para pemimpin dunia percaya bahwa semua anak memiliki arti khusus dan penting bagi
masyarakat dan perlu dilindungi dan didukung. Sehingga mereka bertemu pada tahun 1989 di
markas PBB di New York dan menuliskan semua hak yang mereka yakini harus dimiliki oleh
setiap anak di dunia dalam suatu dokumen yang disebut “CRC”. Mereka semua sepakat untuk
mengambil tindakan untuk memberikan anak-anak hak-hak mereka
2. CRC mendefinisikan “anak” sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun.
3. “Hak” meliputi beberapa hal. Hak meliputi standar dasar kehidupan, kebebasan dan keadilan
bahwa anak atau remaja harus mencapai potensi mereka sepenuhnya dan tumbuh menjadi
warga negara yang baik.
4. Setelah Desember 2008, hampir setiap negara di dunia (193 negara) telah setuju untuk
mematuhi CRC dan membuat rencana guna memastikan bahwa semua anak di negara mereka
mendapatkan hak-hak mereka. RGC menandatangani perjanjian ini pada 15 Oktober 1992.
5. CRC menyatakan bahwa semua anak memiliki hak-hak tersebut, siapa pun mereka, siapa pun
orangtua mereka, apa pun warna kulit mereka, apa pun Bahasa yang mereka gunakan, apa
pun agama mereka, apakah mereka seorang anak perempuan atau anak laki-laki, penyandang
disabilitas atau bukan, kaya atau miskin. Ini adalah aturan yang menentang diskriminasi. (CRC:
Pasal 2)
6. CRC menyatakan bahwa tujuan mendidik anak adalah untuk membantu mereka mencapai
potensi penuh mereka secara fisik dan mental. CRC juga harus mempersiapkan mereka
untuk hidup secara bertanggung jawab “dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi,
kesetaraan gender dan persahabatan antara semua bangsa,” apa pun kewarganegaraan atau
agama mereka. CRC juga mengatakan bahwa anak-anak harus dididik untuk mengembangkan
rasa hormat kepada orang tua mereka dan hak asasi manusia orang lain
(CRC:Pasal 29).
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Lampiran 9
(Diadaptasi dari Skhokho Supporting Success for Families)
Keterampilan berkomunikasi

•

Keterampilan berkomunikasi dengan tegas:
○○

Bersikap penuh percaya diri

○○

Menyiapkan diri dan berlatih

○○

Ungkapkan perasaan kamu dan apa yang ingin kamu sampaikan dengan jujur dan
jelas

○○

Tanyakan dan pahami perasaan orang lain dan apa yang penting bagi mereka

○○

Ajukan pertanyaan untuk meminta klarifikasi

○○

Sampaikan pesan nonverbal dengan tegas dan terhormat

○○

Menghormati diri sendiri dan orang lain

○○

Carilah kesamaan dan pikirkan perbedaan

○○

Bertukar ide-ide tentang solusi yang dapat diterapkan dan menegosiasikan kesepakatan yang membuat semua orang yang terlibat merasa nyaman

○○

Periksa perasaan kamu dan ingat untuk membuat pilihan yang positif untuk kamu

○○

Jika kamu merasa kewalahan atau bingung atau berada dalam posisi yang membuat
kamu tidak dapat membuat keputusan yang sehat, luangkan waktu untuk berpikir
sebelum kamu membahasnya

FASILITATOR:

•

Jangan lupa untuk memuji upaya peserta dalam menggunakan keterampilan berkomunikasi dengan tegas dan terhormat.

•

Sebagai fasilitator, gunakan pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya” selama sesi
kelompok berlangsung setiap kali Anda memperoleh kesempatan, dan doronglah peserta
untuk menggunakannya juga.

•

Lihat halaman yang berisi kosa kata tentang perasaan pada halaman berikutnya

Catatan tentang pernyataan yang dimulai dengan kata ‘Saya’
LANDASAN PEMIKIRAN:
OPernyataan yang dimulai dengan kata “Saya” adalah cara untuk mengekspresikan dengan jelas
sudut pandang kamu tentang situasi tertentu.Pernyataan ini mencakup ekspresi bagaimana situasi tersebut memengaruhi kamu, dan bagaimana kamu ingin mengubahnya. Meskipun kamu mungkin memiliki solusi yang potensial, pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya” merupakan pernyataan terbaik yang bebas dari tuntutan khusus dan tidak menyalahkan. Pernyataan ini membuka
ruang untuk diskusi dan menyerahkan langkah selanjutnya kepada orang lain.
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Kita harus membuat pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya” jelas (yaitu, langsung ke titik
sasaran) dan bersih (yaitu tidak menyalahkan dan tidak menghakimi).
Kita harus berhati-hati dengan pernyataan yang dimulai dengan kata “Kamu” yang mengandung
makna menyalahkan orang lain, meminta pertanggungjawaban mereka, menahan mereka yang
bertanggung jawab, meminta mereka berubah atau mengancam.
Dua contoh pertanyaan yang dimulai dengan kata “Kamu”:
“Kamu kurang ajar. Kamu selalu melawan orangtua. Saya malu membawa kamu pergi berkunjung
ke tempat teman-teman dan keluarga saya. Kamu harus belajar untuk menghormati orang.”
“Kamu selalu pulang terlambat. Kamu tidak membersihkan kamar kamu, kamu selalu jahat kepada
adik kamu. untuk saudara Anda. Saya tidak tahu mengapa saya peduli dengan kamu. Kamu dengarkan saya, jika tidak kamu akan menyesal, segera.”
Pernyataan-pernyataan ini sangat menghakimi dan membuat pendengarnya merasa dituduh atau
terjebak, sehingga menjadi defensif.
Dua contoh pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya”:
“Saya merasa saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan kamu, sebab entah bagaimana beberapa kali kita pergi berkunjung ke tempat teman-teman dan keluarga, saya melihat kamu membantah segala hal yang tidak kamu suka. Saya ingin kita membahas apa yang terjadi pada diri kamu
dan mungkin kita dapat menemukan cara untuk saling membantu.”
“Saya merasa kecewa karena kita tidak sepakat dengan apa yang saya minta kamu untuk dikerjakan di sini di rumah. Saya ingin kita berbicara tentang apa yang telah saya coba untuk mengatakannya tanpa rasa marah atau frustrasi seperti sebelumnya. Saya ingin kita berbicara agar kita
bisa menyelesaikan masalah ini.”
Pernyataan-pernyataan ini tidak mengandung unsur menyalahkan dan diungkapkan untuk tidak
membuat pendengarnya merasa jengkel. Harapan mereka disampaikan dengan cara yang tidak
menghakimi (tidak ada kata “Kamu harus ...”) dan tidak menuduh pendengar. Pernyataan-pertanyataan tersebut menyatakan ekspektasi atau harapan pembicara, tetapi mereka tidak menuntut agar terpenuhi.
Formula ini adalah cara yang bermanfaat untuk memisahkan perasaan dan fakta guna memperjelas masalah yang sebenarnya. Formula ini mungkin tampak aneh dan asing, tapi dengan latihan
formula ini bisa menjadi tanggapan yang keluar secara spontan dan bukan tanggapan yang diatur.
Pernyataan ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dan latihan.
Anda perlu menunjukkan bahwa pernyatan ini dapat diterapkan dengan pacar mereka, di tempat
kerja, di pasar atau di toko, dengan teman-teman, di kendaraan umum atau setiap saat ketika mereka merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Pernyataan ini tidak hanya dapat digunakan
dengan anak remaja kita!
Kelompok, maupun individu, dapat menggunakan formula ini untuk membantu mereka membuat
pernyataan tentang pendapat mereka yang kuat tentang sesuatu. Pernyataan yang dibuat oleh
kelompok akan dibahas pada sesi yang akan datang.
Salah satu cara terhormat dan mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas kepada orang lain adalah dengan menggunakan pernyataan yang dimulai dengan kata “Saya”, melakukan kontak mata,
dan tidak mengeluh, sarkastis, atau berteriak. Pernyataan atau pesan yang dimulai dengan kata
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“Saya” adalah cara yang jelas untuk mengekspresikan sudut pandang kamu tentang situasi tertentu dan bebas dari tuntutan khusus dan tidak menyalahkan. Hal ini membuka ruang untuk berdiskusi. Pernyataan yang dimulai dengan kata “Kamu” seringkali membuat orang merasa diserang,
sehingga dapat membatasi komunikasi yang positif.
Jelaskan kepada peserta bahwa formula ini mungkin tampak benar-benar aneh dan asing pada
saat ini, tetapi dengan berlatih mereka akan merasa lebih nyaman untuk menggunakan pernyataan
ini, dan akan mengalir secara alami serta tidak kaku ketika mereka berbicara dengan orang lain.
Yang penting adalah terus berlatih menggunakannya. Kamu dapat mencoba untuk menggunakannya dalam situasi sederhana dengan teman-teman dekat lebih dahulu (misalnya, “Saya merasa
senang ketika ...”) dan kemudian dalam situasi yang sedikit lebih sulit (misalnya, “Saya merasa
bahagia ketika ...”) sebelum menggunakannya dalam situasi lainnya dengan orang yang berbeda-beda.
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Lampiran 11
Catatan tentang latar belakang
(Dari buku Skhokho Supporting Success la Families)
a. Membantu peserta untuk menjelaskan perilaku mereka dan sahabat-sahabat mereka yang
terlibat dalam hubungan yang penuh perhatian dan saling mendukung. Fokus juga ditujukan
pada kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama secara
b. Menarik persamaan antara pacar dan sahabat.
c. Selama program ini berjalan kami mendorong peserta untuk menciptakan “hubungan yang
sehat” Membuat definisi tentang hubungan yang dimaksud merupakan salah satu tugas
yang harus dilakukan oleh peserta selama program berlangsung. Dalam pelajaran ini, kami
menyarankan kepedulian dan persahabatan adalah ciri-ciri penting untuk hubungan yang
sehat, termasuk hubungan berpacaran yang sehat. Ingatkan peserta untuk berpikir tentang
apa yang membuat suatu hubungan sehat atau tidak sehat dalam pelajaran-pelajaran
berikutnya selama program berjalan.
d. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang penuh perhatian dapat mengacu pada berbagai
jenis hubungan, bukan hanya hubungan berpacaran:
i.

Dalam konteks hubungan berpacaran, ide tentang kesetiaan atau kepatuhan dan
kepedulian dapat menjadi bahan diskusi yang berguna untuk pelajaran ini atau
pelajaran berikutnya.

ii. Ide-ide tentang berbagai jenis hubungan yang mungkin relevan dengan peserta:
○○

Persahabatan tanpa konotasi berpacaran, seperti seseorang yang melakukan
kegiatan dengan kamu dalam suatu kelompok atau memiliki minat yang sama,
tetangga, kakak atau adik teman.

○○

Seseorang yang sesekali pergi ke pesta dengan kamu, tetapi tidak bertemu atau
menghabiskan waktu dengan kamu secara teratur.

○○

Seseorang yang sangat kamu sukai, yang cukup sering bertemu dengan kamu,
dan kadang-kadang pergi bersama kamu, tetapi belum sepakat untuk menjalin
suatu hubungan khusus. Setelah pergi bersama, kamu mungkin berciuman dan
kadang-kadang sedikit bermesraan.

○○

Seseorang yang sangat menarik bagi kamu dan ingin menghabiskan waktu
dengan kamu kapanpun kamu bisa. Kalian berdua sepakat untuk tidak berpacaran
dengan orang lain. Ketika kalian sedang berduaan, kalian berciuman dan sedikit
bermesraan.

○○

Seseorang yang sangat menarik bagi kamu dan ingin menghabiskan waktu
dengan kamu kapan pun kamu bisa. Kalian berdua sepakat untuk tidak berpacaran
dengan orang lain. Ketika kalian sedang berduaan, kalian bermesraan dan
kadang-kadang melakukan hubungan seks.

○○

Seseorang yang sangat menarik bagi kamu dan ingin menghabiskan waktu
dengan kamu kapan pun kamu bisa. Kalian berdua setuju untuk tidak berpacaran
dengan orang lain dan berencana untuk menikah suatu hari nanti. Ketika kalian
sedang berduaan, kalian bermesraan dan sering melakukan hubungan seks.
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e. Contoh tindakan yang penuh perhatian:
i.

Mendengarkan kita

ii. Menunjukkan bahwa perasaan kita yang penting bagi mereka
iii. Membantu kita mengatasi masalah
iv. Dapat kita ajak bicara tentang masalah kita
v. Menghabiskan waktu dengan seseorang dengan melakukan hal-hal yang kita
senangi
vi. Memercayai mereka
vii. Penuh kasih sayang: pelukan
f. Bagaimana orang-orang yang penuh perhatian membuat kamu merasa senang?
i.

Membangkitkan semangat kamu

ii. Merayakan keberhasilan kamu
iii. Membantu atau mendukung kamu untuk meraih keberhasilan dan berkembang
g. Contoh hal-hal yang membuat suatu hubungan penuh perhatian
i.

Hubungan yang penuh perhatian aman –Kamu tidak akan merasa takut,
terintimidasi, atau cemas jika menjalin hubungan yang penuh perhatian.

ii. Hubungan ini harus membuat kamu merasa senang dengan diri kamu.
iii. Kepercayaan
iv. Saling memperhatikan - seseorang peduli dengan kamu, dan kamu peduli dengan
dia
h. Hadiah atau kado
i.

Pemberian hadiah adalah masalah yang rumit. Hadiah dalam hubungan yang
saling memperhatikan kadang-kadang diberikan dan diterima untuk menunjukkan
kepedulian dan kasih sayang. Namun, hadiah bisa menjadi masalah jika mengandung
harapan untuk dibalas atau dianggap sebagai hutang. Hadiah juga bisa menjadi
masalah jika diberikan karena seseorang merasa bersalah atas tindakannyayang
cenderung mengabaikan kamu.

ii. Jika hadiah membuat kamu merasa tidak nyaman atau berpotensi menimbulkan
konsekuensi yang membuat kamu merasa tidak nyaman, maka kamu mungkin perlu
berpikir ulang untuk menerimanya.
iii. Jika seseorang memberi kamu hadiah karena ia ingin kamu melakukan sesuatu yang
tidak ingin kamu lakukan, apakah itu menandakan adanya perhatian?
iv. Jika seseorang telah menyakiti kamu dan mencoba untuk membelikan kamu hadiah
untuk meminta maaf atau “berbaikan,” apakah itu perhatian?
i.
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Pengampunan merupakan masalah dalam skenario semacam ini. Apakah kekecewaan,
kemarahan, atau sakit yang kamu rasakan memengaruhi perasaan kamu terhadap pacar

kamu dengan cara yang positif atau negatif? Apakah kamu pikir pacar kamu benar-benar
menyesal dan tidak akan menyakiti atau kembali peduli dengan kamu lagi?
j.

Orangtua (atau guru) menggunakan hukuman fisik, seperti memukul, menampar, mencubit,
dll.

k. Jika peserta menjelaskan orangtua yang memukul anak-anak mereka sebagai tindakan
yang menunjukkan rasa peduli, ide ini harus ditolak. Hukuman fisik berarti melanggar
hukum, dan ada cara yang efektif DAN dapat menunjukkan perhatian untuk menghukum
anak-anak jika mereka melanggar aturan.
i.

Remaja mungkin dapat mengidentifikasi hukuman lain yang tidak mengandung
kekerasan dan efektif. Tindakan apa yang tidak mengandung kekerasan yang dapat
dilakukan oleh orangtua yang akan mengajarkan kamu bahwa apa yang kamu
lakukan salah dan berpotensi menimbulkan bahaya?

ii. Masalah ini juga terkait erat dengan hukuman fisik di sekolah-sekolah dan kekerasan
yang dilakukan oleh pasangan intim.
j.

Tolak ide yang menyatakan bahwa seseorang mungkin tidak dapat mengendalikan diri atau
memukul pacarnya “karena ia sangat peduli” atau “karena ia sangat mencintai kamu”
i.

Kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum, kecuali
digunakan untuk membela diri.

Merasa aman dalam suatu hubungan:
i.

Rasa aman, nyaman, dan bahagia dalam suatu hubungan penting selama masa remaja

ii. Kita ingin remaja mulai mendengarkan dan memercayai perasaan mereka sampai batas
tertentu

•

Jika mereka merasa gugup atau takut atau ketakutan atau cemas atau gelisah maka
sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang salah dan mereka harus mengungkapkannya

•

Seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat pasangannya merasa tidak
nyaman atau tidak aman atau terancam atau khawatir.
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Lampiran 12
Catatan tentang latar belakang:
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•

Jika pacar kamu tidak memiliki kualitas penting yang kamu inginkan, kamu harus memikirkan
pilihan kamu dan membuat keputusan yang mungkin berdasarkan apa yang penting bagi
kamu dan apa yang menurut kamu “mutlak harus ada” atau “penting”.

•

Dalam suatu hubungan, kita memiliki banyak pilihan tentang tipe pacar seperti apa yang
kita inginkan, hubungan seperti apa yang ingin kita jalin dengan pacar kita, dan segala
sesuatu seringkali berubah seiring berjalannya waktu. Selama ini, kita harus membuat
pilihan. Kamu dapat membuat perbandingan dengan ide membuat kue untuk membantu
kamu memutuskan apakah kamu adalah bagian dari hubungan yang baik atau tidak, atau
apakah kue hubungan yang kamu buat terancam oleh beberapa bahan-bahan yang “buruk”.
Ketika kamu menyadari hal ini, kamu perlu memutuskan apakah kamu akan baik-baik saja
meskipun tidak memiliki kue atau kamu memilih untuk memiliki kue yang rusak.

•

Kamu mungkin tidak menemukan pasangan yang cocok dengan tipe orang yang ingin kamu
jadikan pacar, dan kamu juga mungkin saja bukan pasangan yang sempurna untuk orang
yang menjadi idaman kamu. Ide-ide kamu bisa saja berubah dari waktu ke waktu setelah
kamu mengenal diri kamu sendiri, setelah kamu sendiri berubah, dan setelah kamu belajar
lebih banyak tentang hubungan. Jika pacar kamu bukan pacar yang sesuai dengan ide-ide
kamu (yaitu, tidak memiliki semua “bahan penting” dan semua “nilai tambah”), apakah itu
berarti bahwa kamu harus melupakan ide-ide kamu? Apakah itu berarti bahwa kamu harus
menunggu sampai kamu menemukan pasangan yang sempurna? Apakah itu berarti kamu
harus mencoba untuk mengubah pasangan kamu? Jika kamu bukan tipe pasangan yang
pacar kamu idamkan, apakah itu berarti bahwa kamu perlu mengubah diri kamu? Ingat,
setiap orang memiliki hak untuk memilih untuk menjadi siapa dan kebebasan untuk menjadi
siapa (tanpa merugikan orang lain). Ingatlah untuk memikirkan apa yang penting untuk “kue
hubungan” dan apa yang sifatnya sekadar pemanis.

•

Tolak gagasan tentang penampilan sebagai persyaratan penting. Kualitas kepribadian juga
bisa menarik dan preferensi penampilan tergantung pada setiap individu - beberapa orang
mungkin suka dengan ceri pada kue mereka, sedangkan orang lain mungkin lebih menyukai
stroberi. Ini tentang selera pribadi kamu sendiri. Pikirkan mana yang lebih penting, apakah
cara seseorang memperlakukan kamu atau penampilannya.

•

Kita telah menggali sifat-sifat apa saja yang kita inginkan ada dalam diri pasangan kita
dengan menggunakan metafora membuat kue. Kamu sekarang harus memiliki pemahaman
yang lebih baik tentang sifat-sifat penting atau yang “harus ada” dalam diri pasangan kamu
dan dalam hubungan yang kamu jalin, serta ciri-ciri yang ideal, namun tidak perlu ada.
Memikirkan bagaimana cara memilih pacar dan dan membangun suatu hubungan dengan
cara ini dapat membantu kamu memilih apakah kamu akan memulai suatu hubungan
dengan seseorang, apakah akan melanjutkan hubungan dengan seseorang, atau apakah
ada hal-hal yang ingin kamu ubah dalam suatu hubungan.

•

Mungkin bagi kamu penting untuk memiliki pacar yang penuh perhatian, jujur, memiliki rasa
humor yang baik, dan rajin ke sekolah. Mungkin inilah ciri-ciri penting bagi kamu untuk
membangun hubungan yang penuh perhatian dan menyenangkan. Mungkin kamu benarbenar menginginkan pacar yang sangat tampan, pandai olahraga, dan berpenampilan
keren. Ciri-ciri ini mungkin lebih merupakan krim gula dan dekorasi, namun tidak penting

bagi kamu. Jadi meskipun dia bukan atlet tampan yang berpenampilan keren, jika dia
penuh perhatian, jujur, memiliki rasa humor yang baik, dan rajin ke sekolah, maka kamu
masih bisa membangun jenis hubungan yang kamu inginkan dengan orang ini. Bagaimana
seandainya kamu bertemu seseorang yang tampan, berpenampilan keren, tapi tidak jujur
dan memperlakukan orang dengan kasar? Apakah kamu masih dapat membuat “kue” jika
yang kamu miliki hanya krim gula dan ceri? Kamu tidak mungkin bisa menjalin hubungan
yang baik dengan orang ini karena ia tidak memiliki semua ciri-ciri yang harus ada dan
penting bagi kamu.

•

Orang-orang yang melakukan kekerasan atau agresif, atau orang yang jauh lebih tua bukan
pasangan yang akan membuat kita merasa nyaman atau aman. Ini mungkin merupakan
bahan-bahan yang “buruk” yang merusak kue kita
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The “extra nice”
characteristics

The “nice to have”
characteristics

The essential or
“must have” characteristics

Unwanted
characteristics:
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Lampiran 13
Catatan tentang latar belakang

•

•

Sesi 14 dan 15 yang berfokus pada isu-isu seksualitas, pengambilan keputusan terkait dengan masalah seksual, serta kesehatan seksual dan reproduksi harus difasilitasi dalam sesi
yang benar-benar terpisah antara anak laki-laki dan anak perempua.
○○

Jika ada dua fasilitator, salah satu fasilitator dapat bertemu dengan kelompok anak laki-laki di satu lokasi dan fasilitator lainnya bertemu dengan kelompok anak perempuan
di tempat lain.

○○

Jika hanya ada satu fasilitator, maka untuk kedua sesi ini dua pertemuan terpisah pada
waktu yang berbeda perlu diatur dan difasilitasi

Alasan untuk memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan untuk kedua sesi ini adalah karena pada tahap ini anak laki-laki dan anak perempuan di tahap remaja awal sering
merasa malu atau sungkan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah seksualitas,
atau mereka mungkin mulai saling menggoda, yang membuat hal ini tidak akan membantu
untuk mewujudkan sesi yang efektif tentang topik ini.
○○

•

•

Setelah kedua sesi ini selesai, anak laki-laki dan anak perempuan akan bertemu untuk
sesi dialog guna berbagi perspektif tentang bagaimana rasanya menjadi anak laki-laki/
anak perempuan, hubungan, seksualitas, dan isu-isu lain yang menurut mereka penting
untuk dikomunikasikan dari sudut pandang mereka

Ide-ide atau model atau gambaran tentang keintiman di antara remaja dan jenis hubungan
berpacaran sangat sedikit sekali.
○○

Oleh karena itu, remaja sering mengandalkan pada apa yang mereka lihat di masyarakat
mereka atau di media, dan kebanyakan yang mereka lihat adalah gambaran tentang
hubungan di antara orang dewasa.

○○

Kurangnya nilai-nilai dan model yang tepat untuk gaya berpacaran pada remaja menimbulkan banyak konsekuensi neatif. Salah satunya adalah gagasan bahwa seks merupakan bagian inti dari dalam hubungan berpacaran.

○○

Namun demikian, remaja (dan pengasuh!) harus dibantu untuk memahami bahwa mereka tidak harus berhubungan seks atau melakukan hal-hal yang berbau seksual dengan
pacar jika mereka tidak menginginkannya.

○○

Memang yang terbaik adalah jika remaja menunda memulai hubungan seks selama
mungkin, karena mereka tidak mungkin siap untuk berurusan dengan aspek emosional,
sosial, dan fisik dalam hubungan seks beserta konsekuensinya

○○

Hubungan yang intim atau berpacaran bisa berarti berbagi hubungan khusus atau hubungan dekat dengan seseorang yang dapat kamu ajak berdiskusi secara yang mendalam
dan menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama
dan saling memperhatikan.

Pendidikan seksualitas yang comprehensive adalah kita memberikan ruang kepada remaja
untuk menggali semua aspek tentang seks, tidak hanya yang negative. Secara teori jika Anda
hanya menjelaskan aspek negative dari seks dan membuat remaja berfikir bahwa seks itu
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jelek/buruk/negative atau tidak menyenangkan maka ketika mereka mengalami hal yang
menyenangkan dan menggairahkan atau kombinasi positif dan negative atau pengalaman
yang membingungkan maka mereka tidak akan memiliki ketrampilan untuk mengatasinya.
Oleh sebab itu sebaiknya perlu mempersiapkan remaja secara penuh dan mempersiapkan
mereka memiliki kemampuan untuk menimbang apakah hal yang menyenangkan dari seks
itu lebih besar dari yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu ketika Anda mendiskusikan
tentang seks pastikan bahwa proses diskusi berlangsung secara terbuka dan persilahkan
remaja untuk berbagi tentang hal yang baik, buruk atau membingungkan tentang seks.
Sebagian orang menganggap bahwa hal positif yang remaja dapatkan dari seks mungkin
dipahami secara salah seperti dengan seks seseorang dapat mmperoleh popularitas atau
cinta atau kesetiaan…maka munculkan beberapa isu ini sebagai pertanyaan jika remaja tidak melakukannya sendiri. Juga sangat penting untuk membicarakan tentang konsekuensi
emosional dari seks dan tidak semata-mata konsekuensi fisik.

Lampiran 14
Catatan tentangHIV dan penyakit IMS lainnya
(From PREPARE p 93)

Apakah HIV?
Human Immunodeficiency Virus (HIV) menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh, menghancurkan
atau merusak fungsi sel-sel tersebut. Infeksi yang disebabkan oleh virus ini menimbulkan kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh, yang menyebabkan terjadinya “defisiensi imun.”
Sistem kekebalan tubuh dianggap tidak berfungsi ketika sistem ini tidak bisa lagi memenuhi perannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Infeksi yang terkait dengan defisiensi imun (immunodeficiency) yang parah dikenal sebagai “infeksi oportunistik,” karena infeksi ini mengambil keuntungan dari sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Apakah AIDS?
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Istilah AIDS berlaku untuk tahap infeksi HIV yang
paling maju, yang ditandai dengan terjadinya salah satu dari lebih 20 jenis infeksi oportunistik HIV
atau kanker yang terkait dengan HIV.

Bagaimana HIV ditularkan?
HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa menggunakan kondom (melalui vagina atau
dubur), dan seks oral dengan orang yang terinfeksi; transfusi darah yang terkontaminasi; dan berbagi jarum, jarum suntik atau alat berujung tajam lainnya yang sudah terkontaminasi. HIV juga
dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui.
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Secepat apa seseorang terinfeksi HIV yang berkembang menjadi AIDS?
Waktu yang dibutuhkan dapat bervariasi antara setiap individu. Jika tidak diobati, sebagian besar
orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan tanda-tanda penyakit yang terkait dengan HIV dalam waktu 10-15 tahun. Namun, waktu antara terjadinya infeksi HIV dan diagnosis AIDS mencapai bisa 10-15 tahun, kadang-kadang lebih lama. Terapi antiretroviral (ART) dapat memperlambat
perkembangan penyakit dengan mengurangi viral load(jumlah partikel virus dalam darah) orang
yang terinfeksi.

Apa saja infeksi oportunistik yang paling sering mengancam orang-orang yang terinfeksi HIV/
AIDS?
Tuberkulosis (TB) membunuh hampir seperempat juta orang yang hidup dengan HIV setiap tahun.
Penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor satu pada orang-orang yang terinfeksi HIV di
Afrika, dan merupakan penyebab utama kematian pada populasi ini di seluruh dunia.

Bagaimana saya mengurangi risiko tertular HIV melalui hubungan seks?

•

Gunakan kondom khusus untuk laki-laki atau kondom khusus untuk perempuan dengan
benar setiap kali Anda berhubungan seks.

•
•

Mempraktikkan seks non-penetratif.

•

Tidak melakukan hubungan seks.

Tetap setia dengan pasangan yang sama-sama setia yang tidak terinfeksi dan tidak melakukan perilaku berisiko lainnya.

Bagaimana efektivitas kondom dalam pencegahan HIV?
Kondom khusus untuk laki-laki dan untuk perempuan yang terjamin mutunya adalah satu-satunya produk yang saat ini tersedia untuk melindungi diri terhadap infeksi menular seksual (IMS),
termasuk HIV. Ketika digunakan dengan benar dalam setiap hubungan seksual, kondom adalah
sarana yang telah terbukti mencegah infeksi HIV pada perempuan dan laki-laki. Namun, selain
tidak melakukan hubungan seks, tidak ada metode pelindung yang 100 persen efektif.

Apa manfaat mengikuti tes HIV?
Ada dua manfaat penting yang dapat kamu peroleh apabila kamu mengetahui status HIV kamu:

•

Jika kamu tahu bahwa kamu positif HIV, kamu dapat mengambil langkah-langkah penting
untuk mengakses pengobatan, perawatan dan dukungan sebelum timbul penyakit, sehingga dapat memperpanjang umur kamu selama beberapa tahun.

•

Jika kamu tahu kamu terinfeksi, kamu dapat melakukan langkah-langkah untuk mencegah
penyebaran HIV kepada orang lain.
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Apa yang dimaksud dengan obat antiretroviral?
Obat antiretroviral digunakan dalam pengobatan dan pencegahan infeksi HIV. Obat ini melawan
HIV dengan menghentikan atau menghambat reproduksi virus ini di dalam tubuh.

Apakah ada obat untuk menyembuhkan HIV?
Tidak, tidak ada obat untuk menyembuhkan HIV. Namun dengan kepatuhan yang baik dan terus
menerus terhadap pengobatan antiretroviral, perkembangan HIV dalam tubuh dapat diperlambat.

Jenis pengobatan apa lagi yang dibutuhkan oleh penderita HIV?
Selain pengobatan antiretroviral, penderita HIV sering membutuhkan bimbingan dan dukungan
psikososial. Akses terhadap gizi yang baik, air bersih dan kebersihan dasar juga dapat membantu
penderita HIV menjaga kualitas hidup yang baik.
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Chlamydia

GenitalHPV

Gonorrhea

Chlamydia dikenal sebagai penyakit
“diam” karena orang yang paling
terinfeksi tidak menunjukkan gejala
apa pun. Chlamydia biasanya
bertengger di leher rahim dan
uretra pada perempuan. Laki-laki
mungkin mengeluarkan nanah dari
penis, memiliki sensasi terbakar
ketika buang air kecil, rasa panas
dan gatal-gatal di sekitar penis, dan
rasa sakit dan bengkak di testis.
Chlamydia juga dapat dijumpai di
anus dan tenggorokan.

Kebanyakan orang yang terinfeksi
oleh HPV genital tidak sadarbahwa
mereka terinfeksi. Orang lain
memiliki kutil kelamin yang terlihat.
Kutil kelamin dapat ditemukan pada
vulva, leher rahim, di dalam atau di
sekitar vagina atau anus, dan pada
penis, skrotum, pangkal paha, atau
paha

Gonorrhea dijumpai di leher rahim,
rahim, dan saluran tuba pada
perempuan, dan di uretra pada
perempuan dan laki-laki; serta di
mulut, tenggorokan, dan anus

Chlamydia tidak menunjukkan gejala apa pun pada
awalnya. Setelah penyakit ini berkembang beberapa gejala
timbul, antara lain keluar nanah yang tidak berbau dan
rasa terbakar saat buang air kecil.

Human papillomavirus (HPV) adalah sekelompok virus
yang ditularkan secara seksual. Beberapa jenis virus ini
menyebabkan kutil kelamin yang terlihat seperti benjolan
keras kecil atau sekelompok benjolan. Benjolan ini pada
awalnya merupakan bintik kecil yang tidak menyakitkan.
Beberapa kutil kelamin tidak bisa dilihat oleh mata
telanjang, tapi mereka masih bisa ditularkan melalui
kontak seksual. Sekitar 70 persen dari semua orang
yang pernah berhubungan seks mungkin mengidap HPV;
kurang dari satu persen dari orang-orang yang terinfeksi
akan memiliki kutil yang terlihat. Seseorang yang tidak
memiliki kutil kelamin yang terlihat mungkin sajamengidap
HPV

Gonorrhea
Gonorrhea`disebabkan oleh bakteri
Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya muncul dalam
waktu dua hari sampai empat minggu setelah terpapar.
Gejalanya antara lainrasa nyeri pada saat buang air kecil,
kotoran seperti nanah, benjolan pada leher rahim, iritasi
pada anus dan buang air besar yang menyakitkan. Setelah
penyakit berkembang, terasa sakit di perut bagian bawah
di kedua sisi, muntah, demam dan periode menstruasi
menjadi tidak teratur.

Tidak berhubungan seks
sama sekali adalah satusatunya metode yang 100
persen efektifKondom
lateks, jika digunakan
secara konsisten dan benar,
dapat mengurangi risiko
tertular
Penularan: Gonorrhea biasanya
menyerang melalui hubungan seks
melalui vagina, anus atau mulut
yang dilakukan dengan orangyang
terinfeksi.
Pengobatan: Gonorrhea dapat
diobati namun bisa juga resistan

Pengobatan: HPV tidak dapat
diobati

Tidak berhubungan seks
sama sekali adalah satusatunya cara yang 100
persen efektif.Kondom
lateks, jika digunakan
secara konsisten dan benar
dapat mengurangi risiko
terinfeksi HPV namun
virus ini masih tetap bisa
ditularkan melalui bagian
kulit yang tidak tertutup
kondom

Tidak berhubungan
seks sama sekali adalah
satu-satunya cara yang
100 persen efektif, yang
sangat mudah untuk
mencegah kehamilan dan
infeksi menular seksual
(IMS). Kondom lateks,
jika digunakan secara
konsisten dan benar, dapat
mengurangi risiko tertular
chlamydia

Penularan: Jenis-jenis HPV
yang menginfeksi daerah genital
menyebar terutama melalui kontak
seksual dengan seseorang yang
terinfeksi

Pengobatan: Chlamydia dapat
diobati dan disembuhkan dengan
antibiotik

Penularan: Chlamydia ditularkan
melalui hubungan seks melalui
vagina, anus, atau oral. Penyakit
ini juga dapat ditularkan dari ibu
ke bayinya saat melahirkan.

Herpes

Syphilis
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Tanda-tandapenyakit ini dapat
terlihat dari munculnya satu atau
lebih gelembung pada atau di sekitar
alat kelamin atau dubur. Gelembung
ini pecah meninggalkan ulkus yang
lunak (luka) yang dapat berlangsung
dua sampai empat minggu untuk
sembuh sejak pertama kali terjadi.
Biasanya, wabah lain dapat muncul
beberapa mingguatau beberapa
bulan setelah kejadian yang pertama,
namun hampir selalu tidak terlalu
parah dan lebih pendek daripada
kejadian pertama

Sifilis terutama berdiam di sekitar
alat kelamin dan anus. Kadangkadang juga terdapat pada dan di
sekitar mulut.

Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 (HSV-1)
dan tipe 2 (HSV-2). Kebanyakan orang tidak menunjukkan
atau hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda atau gejala
yang ditimbulkan oleh infeksi HSV-1 atau HSV-2.

Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema Pallidum. Gejala
pertama adalah luka yang tidak menyakitkan seperti jerawat,
gelembung atau luka terbuka yang muncul rata-rata 21
hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Tahap kedua
dimulai ketika pada satu atau lebih daerah kulit timbul
ruam-yang biasanya tidak gatal. pada seluruh tubuh, pada
telapak tangan atau telapak kaki Anda. Selain ruam, demam,
pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan,
rambut rontok, sakit kepala, kehilangan berat badan, nyeri
otot, dan
Kelelahan juga dapat timbul. Yang ketiga, tahap tersembunyi
sifilis dimulai ketika gejala sekunder menghilang tanpa
pengobatan. Sifilis tetap dalam tubuh, dan mungkin
mulai merusak organ internal, termasuk otak, saraf, mata,
jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi dan bisa
menyebabkan kematian

Tidak berhubungan
seks sama sekali adalah
satu-satunya cara yang
100 persen efektif, dan
sangat mudah untuk
mencegah kehamilan
dan infeksi menular
seksual (IMS). Sifilis
dapat terjadi di daerah
genital yang ditutupi
atau dilindungi oleh
kondom lateks.
Penularan:Sifilis ditularkan melalui
kontak langsung dengan luka sifilis.
Penularan terjadi selama hubungan
seks melalui vagina, anus, atau mulut.
Bakteri menembus membran mukosa
atau kulit yang rusak pada alat kelamin,
mulut dan anus.
Pengobatan: Sifilis dapat didiagnosis
dan diobati setiap saat dengan
penisilin yang disuntikkan atau
antibiotik pengganti bagi mereka yang
alergi terhadap penisilin. Anda tidak
disarankan untuk melakukan hubungan
seks sampai luka sifilis benar-benar
sembuh.

Pengobatan: Penyakit ini tidak dapat
diobati

Tidak berhubungan
seks sama sekali
adalah satu-satunya
cara yang 100 persen
efektif, untuk mencegah
kehamilan dan infeksi
menular seksual (IMS).
Penggunaan kondom
lateks yang benar dapat
membantu melindungi
terhadap infeksi herpes;
tetapi tidak memberikan
perlindungan lengkap
karena kondom mungkin
saja tidak menutupi luka
herpes

Penularan: Berhubungan seks dengan
seseorang yang terinfeksi genital
HSV-2 menyebabkan infeksi. HSV1 menyebabkan infeksi pada mulut
dan bibir, yang disebut “demam
lepuh.” Seseorang bisa tertular HSV-1
melalui kontak dengan air liur orang
yang terinfeksi. Infeksi HSV-1 pada
alat kelamin disebabkan oleh kontak
seksual melalui mulut dan alat kelamin
dengan seseorangyang mengidap
infeksi oral HSV-1.

(Dari: A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence p 250)
Menstruasi

•

Umumnya perempuan mulai mengalami menstruasi ketika berusia antara 12 sampai 18
tahun.

•

Tetapi beberapa perempuan mungkin mencapai kematangan lebih awal atau lebih lama
daripadarentang waktu ini.

•
•

Menstruasi berhenti ketika seorang perempuan berusia 45 sampai 55 tahun.

•
•

Rata-rata perempuan mengalami menstruasi selama antara 3 sampai 7 hari.

•

Kadang-kadang perempuan mengalami kram yang menyakitkan yang disebabkan oleh
menstruasi dan suasana hati mereka dapat berubah. Ini merupakan hal yang normal. Kram
terjadi ketika otot-otot rahim berkontraksi untuk membuang lapisan rahim yang lama. Hal
ini dapat menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman. Kamu dapat minum parasetamol
untuk mengurangi rasa sakit.

•

Informasi tentang kebersihan: Sering mencuci daerah di sekitar mulut vagina dengan
sabun merupakan ide yang baik. Kamu dapat menyerap darah dengan pembalut. Pembalut
ini harus sering diganti. Kamu harus menjaga pembalut agar tetap bersih dengan sering
mencucinya dan menjemurnya di bawah sinar matahari.

Perempuan biasanya mengeluarkan darah menstruasi setiap 28 hari (“siklus menstruasi”).
Setiap perempuan memiliki siklus menstruasi yang sedikit berbeda. Misalnya siklus
menstruasi beberapa perempuanadalah 21 hari dan beberapa perempuanlainnya memiliki
siklus selama 40 hari).

Banyak anak perempuan yang terkejut ketika pertama kali mereka melihat darah yang keluar
di antara kaki mereka. Mereka mungkin merasa takut dan berpikir bahwa mereka sakit atau
terluka jika tidak ada yang memberitahu mereka tentang darah menstruasi. Kenyataannya
menstruasi adalah sesuatu hal yang normal dan alami.

Masa Subur
Masa subur mengacu pada saat ketika sel telur bertemu dengan sperma. Satu sel telur
meninggalkan ovarium setiap bulan sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Setelah seorang
laki-laki mengejakulasikan spermanya ke dalam vagina perempuan, sperma bisa hidup hingga
72 jam. Namun sel telur perempuanhanya dapat bertahan setelah 12 hingga 24 jam saja setelah
meninggalkan ovarium. Masa subur terjadi pada hari ketika sel telur meninggalkan ovarium. Masa
subur terjadi ketika salah satu sperma yang bergerak menuju sel telur di tuba falopi bertemu dan
bergabung dengan sel telur. Sel telur dan sperma sekarang menjadi awal terbentuknya manusia
baru.

•

Sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak melalui fimbria dan tuba fallopi selama 6
sampai 8 hari ke rahim. Di dalam rahim sel telur menyentuh dan melakat pada dinding rahim.

•

Sel telur yang telah dibuahi mulai berkembang menjadi bayi. Sekarang janin berkembang
dalam tubuh perempuan. Perempuan itu tidak lagi melepaskan sel telur baru untuk dibuahi
dan dengan demikian menstruasinya berhenti hingga setelah bayi dilahirkan.
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•

Seorang perempuan hamil ketika sel telur nya dibuahi oleh sperma laki-laki. Bahkan jika
pasangan tersebut tidak menikmati tindakan seksual atau jika perempuan dipaksa atau
dieksploitasi untuk berhubungan seks, pembuahan masih bisa terjadi.
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(DariSkhokho Supporting Success for Families, Lampiran 22, p. 168-170)
Gender dan seks yang berkaitan dengan seksualitas remaja
Apa yang dimaksud dengan seksualitas?

•

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia sepanjang hidup dan meliputi jenis
kelamin, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman dan
reproduksi

•

Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, keinginan, keyakinan, sikap,
nilai-nilai, perilaku, peran dan hubungan

•

Meskipun seksualitas dapat mencakup semua dimensi ini, tidak semuanya selalu dialami
atau diungkapkan

•

Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi,
politik, budaya, etika, hukum, sejarah dan agama dan spiritual (World Health Organisation)

Apa yang dimaksud dengan orientasi seksual?

•
•

Jenis kelamin seseorang yang membuat seseorang secara seksual dan romantis tertarik

•

Sementara kategori ini terus digunakan secara luas, penelitian menunjukkan bahwa
orientasi seksual tidak selalu muncul dalam definisi kategori tersebut dan malahan terjadi
pada sebuah kontinum

Kategori orientasi seksual biasanya mencakup ketertarikan kepada orang-orang yang
memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya sendiri (gay atau lesbian), ketertarikan
kepada orang-orang dengan jenis kelamin yang berlawanan (heteroseksual), dan
ketertarikan kepada orang-orang dari kedua kelompok jenis kelamin (biseksual)

Jenis-jenis seksualitas:
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•

Heteroseksualitas –adalah daya tarik seksual antara orang-orang dengan jenis kelamin
yang berlawanan, seperti laki-laki terhadap perempuan dan perempuanterhadap laki-laki

•

Homoseksualitas - adalah daya tarik seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang

sama seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan

•

Biseksual –adalah daya tarik seksual terhadap orang-orang dari kelompok jenis kelamin
yang berlawanan dan kelompok jenis kelamin yang sama, misalnya laki-laki dengan lakilaki dan juga dengan perempuan,perempuan dengan perempuan dan juga dengan laki-laki

•

Aseksualitas –juga dikenal sebagai non-seksualitas, yaitu kurangnya daya tarik seksual
dan minat seksual terhadap orang lain.

•

Tran-seksualisme–adalah ketika seseorang mengidentifikasi diri mereka secara fisik
dengan jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin biologis mereka sendiri
○○

Diagnosis medis dapat dilakukan jika seseorang mengalami ketidaknyamanan sebagai
akibat dari keinginannya untuk menjadi anggota dari kelompok lawan jenisnya.

○○

Misalnya seseorang mungkin dilahirkan sebagai laki-laki, dan tidak nyaman dengan jenis
kelaminnya sebagai laki-laki, sehingga berganti menjadi perempuan, atau perempuan
bisa berganti menjadi laki-laki.

○○

Ini adalah proses panjang yang harus mereka lalui dan salah satu yang mahal juga.

Apa yang dimaksud dengan kesehatan seksual?

•

Suatu keadaan fisik, emosi, mental dan kesejahteraan yang berhubungan dengan
seksualitas: bukan hanya tidak adanya penyakit, kegagalan fungsi atau kelemahan

•

Kesehatan seksual membutuhkan pendekatan yang positif dan menghormati seksualitas
dan hubungan seksual, serta kemungkinan untuk memiliki pengalaman seksual yang
menyenangkan dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan

•

Agar kesehatan seksual dapat diperoleh dan dijaga, hak-hak seksual semua orang harus
dihormati, dilindungi dan dipenuhi (World Health Organization)

Apa yang dimaksud dengan hak-hak seksual?

•

Hak-hak seksual meliputi hak semua orang yang bebas dari paksaan, diskriminasi dan
kekerasan, untuk:
○○

menerima standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dalam kaitannya dengan
seksualitas, termasuk akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

○○

mencari dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan seksualitas

○○

menerima pendidikan seksualitas

○○

menghormati integritas tubuh

○○

memiliki kebebasan memilih pasangan

○○

memutuskan untuk aktif secara seksual atau tidak

○○

memiliki hubungan seksual yang disepakati

○○

memiliki perkawinan yang disepakati
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○○

memutuskan apakah akan atau tidak akan atau kapan harus memiliki anak

○○

mengejar kehidupan seksual yang memuaskan, aman dan menyenangkan

○○

Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang bertanggung jawab mengharuskan semua
orang menghormati hak-hak orang lain (World Health Organization)

Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi?

•

Suatu keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak
adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi
dan proses reproduksi.

•

Oleh sebab itu kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa seseorang dapat memiliki
kehidupan seks yang memuaskan dan aman dan bahwa ia memiliki kemampuan untuk
bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan dan seberapa sering ia ia
ingin melakukannya.

Apa yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi?

•

•

Hak-hak dasar untuk semua pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas
dan bertanggung jawab jumlah, jarak dan kapan harus memiliki anak, dan untuk memiliki
informasi dan sarana untuk melakukannya:
○○

Hak-hak laki-laki dan perempuanuntuk memperoleh informasi.

○○

Hak-hak untuk mengakses metode keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau
dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka, serta metode lain untuk mengatur
masa subur yang tidak melanggar hukum.

Hak untuk mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi tertinggi:
○○
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Hak untuk mengakses layanan kesehatan yang tepat sehingga perempuan dapat
melewati masa kehamilan dan persalinan dengan aman, dan layanan kesehatan
yang memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi yang
sehat.

•

Hak-hak ini juga termasuk hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai
reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, seperti yang dinyatakan
dalam dokumen hak asasi manusia.

•

Perawatan kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kumpulan metode, teknik, dan jasa
yang berkontribusi terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan melalui pencegahan
dan pemecahan masalah kesehatan reproduksi.

•

Perawatan kesehatan reproduksi juga mencakup kesehatan seksual, yang bertujuan untuk
memperbaiki kehidupan dan hubungan pribadi, dan bukan sekadar memberikan konseling
dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan infeksi menular seksual.

Risiko tinggi, Risiko rendah, Tidak berisiko
– HIV &AIDS danIMS lainnya
(Dari PREPARE, hal. 64)
Perilaku/Kegiatan
Berhubungan seks melalui vagina tanpa menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui vagina dengan menggunakan kondom
Berhubungan seks dengan mulut dengan laki-laki yang tidak
menggunakan kondom
Berhubungan seks dengan mulut dengan laki-laki yang
menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui anus tanpa menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui anus dengan menggunakan kondom
Masturbasi
Masturbasi bersama
Berciuman mendalam (Wet kissing)
Berciuman bibir (Dry kissing)
Memijat
Mandi bersama
Percakapan romantis
Memakai jarum secara bergantian tanpa membersihkannya
Memakai jarum secara bergantian lalu membersihkannya dengan
zat pembersih
Diperkosa
Berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda tanpa
menggunakan kondom
Berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda dengan
menggunakan kondom
Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan
seseorang yang memakai narkoba suntik atau berbagi jarum
suntik
Berhubungan seks dengan menggunakan kondom dengan
seseorang yang memakai narkoba suntik atau berbagi jarum
suntik
Berhubungan seks dengan seseorang yang telah sering bergantiganti pasangan tanpa menggunakan kondom
Memakai alat kontrasepsi KB tetapi bukan kondom
Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan laki-laki
yang pernah berhubungan seks dengan laki-laki lain
Makan dari piring yang sama dengan seorang penderita HIVpositif
Bayi akan tertular HIV dari ibunya jika ibunya penderita HIVpositif
dan tidak menerima pengobatan untuk mencegah penularan HIV
dari ibu ke anak
Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan
seseorang yang mengidap HIVpositif namun terlihat sehat
Memeluk seseorang yang positif HIV

inggi, rendah atau tidak
berisiko
TINGGI
RENDAH
TINGGI UNTUK HIV
danKlamidia TINGGIUNTUK
HERPES
RENDAH
TINGGI
RENDAH
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TINGGI
RENDAH
TINGGI
TINGGI
RENDAH
TINGGI

RENDAH

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO

TINGGI
TIDAK BERISIKO

Catatan:Mengetahui status HIV pasangan kamu selalu penting agar kamu dapat mengambil
keputusan secara sadar tentang melindungi diri dari terinfeksi.
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Risiko tinggi, Risiko rendah, tidak berisiko
– Kehamilan
Perilaku/Kegiatan
Berhubungan seks melalui vagina tanpa menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui vagina tanpa menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui vagina dengan menggunakan
kondom
Berhubungan seks dengan mulut dengan laki-laki yang tidak
menggunakan kondom
Berhubungan seks dengan mulut dengan laki-laki yang
menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui anus tanpa menggunakan kondom
Berhubungan seks melalui anus dengan menggunakan kondom
Masturbasi
Masturbasi bersama
Berciuman mendalam (Wet kissing)
Berciuman bibir (Dry kissing)
Memijat
Mandi bersama
Percakapan romantis
Berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda tanpa
menggunakan kondom
Berhubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda
dengan menggunakan kondom
Lupa minum pil KB setiap pagi
Sering minum pil KB (setiap pagi)
Diperkosa

Tinggi, rendah atau tidak
beriko or
TINGGI
RENDAH
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TIDAK BERISIKO
TINGGI
TIDAK BERISIKO
TINGGI
RENDAH

TINGGI
RENDAH
TINGGI (TIDAK LEBIH
TINGGI DARIPADA
HUBUNGAN SEKS TANPA
PELINDUNG)
Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan laki-laki TINGGI
yang bernah berhubungan seks dengan laki-laki lain
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Kapan kamu siap?
(Dari PREPARE, hal. 61)
Pilihlah opsi-opsi yang menurut kamu tepat dari kotak di bawah ini atau tulis hal-hal lain yang
terpikir oleh kamu.
Kamu mungkin tidak siap untuk melakukan hubungan seks ketika:
•
•
•

Kamu mungkin sudah siap untuk berhubungan seks ketika:
•
•
•

•
•

Kamu melakukannya karena kamu berpikir orang lain melakukannya juga

•
•
•

Seseorang sedang mencoba membujuk atau menekan kamu untuk berhubungan seks

•
•
•
•

Kamu belum pernah membicarakan masalah kondom dan kontrasepsi

Kamu melakukannya karena kamu takut pacar kamu akan meninggalkan kamu jika kamu
tidak menuruti kemauannya
Bila kamu memiliki kondom dan kamu berdua bersedia untuk menggunakannya
Ketika kamu berdua bersedia untuk memikul tanggung jawab yang timbul sebagai akibat
dari berhubungan seks
Kamu tidak percaya kepada orang yang mungkin akan berhubungan seks dengan kamu
Kamu merasa tidak memilikii kendali atas keputusan yang kamu buat
Kamu mungkin merasa menyesal setelah itu.

Sebagian besar remaja yang memilih untuk berhubungan seks pada usia muda mengatakan
bahwa mereka kemudian menyesaliny

277

Lampiran 15
Skenario
Ruli dan Lisa telah sering
pergi bersama. Ketika mereka
terlambat ke suatu pesta,
Lisa berkata kepada Ruli, “Itu
salah kamu. Kamu selalu
membuat kita terlambat.
Kamu membuat saya sangat
marah!”
Felix menuduh Juli telah
mengkhianatinya setelah
ia melihat Julia mengobrol
dengan seorang anak laki-laki
di kelasnya. Ketika mereka
bertengkar, ia mendorong
Juli hingga jatuh dan
meninggalkannya
Okto berkata kepada Mela jika
ia ingin memakai rok ia harus
memperlihatkannya lebih
dahulu kepada Okto, karena
ia tidak ingin anak laki-laki
melihat Mela menarik.
Piet dan Elisa sedang bermain
di rumah Piet. Elisa ingin
menonton sebuah acara di TV
dan Piet ingin berbicara. Elisa
berteriak kepada Piet, “Diam,
saya ingin menonton acara
ini.”
Maria memberitahu Melky
bahwa teman-temannya
memintanya untuk pergi
bersama dengan mereka
setelah sekolah usai, tapi
Melky tidak menyukai
teman-teman Maria. Melky
mendorong Maria ke dinding
dan mengatakan, "Kamu
tidak boleh pergi. Pacar saya
tidak ada yang boleh bergaul
dengan kelompok itu."
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Bentuk kekerasan apa yang
terjadi dalam skenario ini?
Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Apa masalahnya?

Amos memaksa Elsina untuk
berhubungan seks dengannya
dengan mengancam untuk
menyakiti dirinya dan
membuatnya merasa bersalah

Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

Emotional
Emosi
Fisik
Seksual
Tidak ada

©Partners4Prevention

Wanggai berkata kepada
Natalia bahwa ia tidak dapat
berbicara dengan gadis-gadis
lain ketika Natalia tidak ada.

279

IT’S A CHOICE • PATHWAYS TO VIOLENCE

“Teman-teman saya mengundang saya ke pesta
mereka, ketika saya sampai di tempat pesta saya
selau di cemooh karena pakaian saya. Mereka
sangat beruntung memiliki orang tua yang dapat
memperhatikan mereka sementara saya tidak”
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FAKTOR UTAMA : Hal yang
terjadi jauh sebelum memilih
melakukan kekerasan atau
tidak.

Lampiran 16.
(Dari PREPARE dan A Young People’s Toolkit On Issues Connected to Gender-Based Violence)

Catatan untuk fasilitator (dari GTZ):
Beberapa peserta mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau mengenal seseorang
yang telah mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu fasilitator perlu dipersiapkan untuk
mendukung setiap individu yang tampaknya tertekan. Jangan abaikan seseorang yang tampak
marah. Ingatlah untuk mendukung dan peduli serta membawa lembar acuan. Juga ingat untuk
melindungi kerahasiaan mereka.
Catatan tentang konsekuensi/dampak kekerasan (dari GTZ):
Perhatikan bahwa konsekuensi ini sering tidak mudah untuk dilupakan atau ditangani dengan cepat
- terutama konsekuensi emosional/konsekuensi kesehatan mental - sehingga penyintas harus
menghadapi konsekuensi tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan itulah sebabnya mengapa
mereka perlu mendapatkan bantuan dan dukungan dari oranglain, termasuk teman-teman dan
keluarga mereka, serta dari orang-orang yang berprofesi di bidang terkait atau organisasi yang
menawarkan bantuan untuk korban.

•

Konsekuensi fisik yang timbul karena tindak kekerasan (lebam, luka, patah tulang, memar,
terpotong, kehamilan atau keguguran, masalah kesehatan jangka panjang)

•

Konsekuensi emosional yang timbul karena tindak kekerasan (perasaan takut, marah, tidak
aman, rasa percaya diri yang rendah, minder, tidak sama dengan orang lain, malu, dikucilkan
dan sendirian atau kesepian, kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, kehilangan
kepercayaan terhadap diri sendiri, tidak berdaya atau tidak mampu mengendalikan hidup
sendiri atau melindungi diri dan/atau anak-anak, menyalahkan diri sendiri, cemas, depresi,
meyakinin bahwa kekerasan adalah sesuatu yang “lumrah,” diam dan menarik diri, menjadi
agresif terhadap orang lain, masalah kesehatan mental jangka panjang yang terkait dengan
trauma)

•

Risiko untuk anggota keluarga lainnya (misalnya, anak-anak yang mengalami kekerasan
dan trauma, serta dampak fisik dan emosional yang sama)

•

Ketakutan & kehilangan keselamatan: biasanya kita tidak selalu merasa takut sepanjang
waktu. Jika seseorang memiliki kekuasaan untuk menyakiti kita, maka kita menyadari bahwa
kita berada dalam bahaya. Banyak korban terus berisiko akibat ulahpelaku. Kekerasan
seksual dapat membuat kita kehilangan rasa aman yang biasanya kita rasakan setiap hari
namun tidak kita sadari.

•

Hilang kepercayaan: jika orang yang dekat dengan kita bisa mengkhianati kepercayaan
kami dan menyakiti kita dan menggunakan kita untuk kepentingan seksual mereka sendiri
maka akan sulit bagi kita untuk memercayai orang lagi.

•
•

Malu & jijik.
Menyalahkan diri sendiri: itu bukan kesalahan korban. Namun banyak korban merasa
seperti mereka seharusnya melakukan sesuatu untuk menghindari kekerasan seksual.
Padahal satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab adalah orang yang melakukan
kekerasan.
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•

Pengucilan: korban seringkali membayangkan dengan benar bahwa orang lain (bahkan
orang tua dan teman-teman) akan menyalahkan mereka atas kekerasan yang telah terjadi.
Atau mereka takut bahwa jika mereka berbicara tentang kekerasan, maka akan terjadi
perselisihan yang buruk dalam keluarga atau kelompok mereka. Sehingga mereka tetap
diam dan pelaku bebas merajalela. Korban ditinggalkan sendirian dengan masalah yang
mengerikan.

•

Menjadi tidak berdaya: Korban sering merasa mereka tidak dapat lagi melindungi diri mereka
sendiri dan mengelola kehidupan mereka secara efektif. Pelaku telah menggunakan mereka
dan orang lain membuat situasi menjadi lebih buruk dan tidak lebih baik. Mereka menjadi
tidak berdaya.

•

Korban membutuhkan tempat yang aman, seseorang untuk mendengarkan mereka, untuk
mengetahui bahwa kekerasan bukan kesalahan mereka, dukungan dan tanggapan yang
penuh perhatian dari orang-orang, informasi tentang sumber-sumber laindan pusat-pusat
yang dapat memberikan bantuan

Catatan tentang menyalahkan korban (dari PREPARE dan GTZ):
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•

Dalam masyarakat kita, kita sering menyalahkan orang yang diperkosa atau dipukuli oleh
pasangannya karena mengalami pemerkosaan atau kekerasan lainnya, atau kita pikir
mereka bertanggung jawab dalam beberapa hal atas apa yang telah menimpa mereka.
Pemerkosaan dan semua tindakan kekerasan melanggar hak asasi manusia.

•

Kita menyalahkan korban karena perempuan lebih tidak berdaya dan kurang dihargai dalam
masyarakat kita. Perempuan kurang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan dukungan,
terutama ketika mereka disalahgunakan oleh anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan
besar.

•

Kita berlaku tidak adil dan kejam jika kita menyalahkan korban, karena hal ini akan membuat
mereka semakin terluka setelah apa mereka mengalami trauma karena kekerasan seksual
(atau kekerasan lainnya) yang menimpa mreka. Pelaku (orang yang melakukan tindak
kekerasan atau pemerkosaan) harus bertanggung jawab/disalahkan atas pemerkosaan/
kekerasan yang dilakukannya. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang memamerkan
kekuasaan laki-laki atas perempuan. Bukannkah seharusnya orang-orang yang berkuasa
bertanggung jawab untuk menggunakan kekuasaannua dengan hati-hati dan dengan rasa
hormat?

•

Konsekuensi yang dihadapi pelaku bukan merupakan tanggung jawab atau disebabkan oleh
korban. Korban hanya memiliki tanggung jawab untuk menangani konsekuensi yang timbul
dari kekerasan yang dialaminya dengan cara yang ia pilih. Memiliki kendali atas perilaku
kita tanpa mempedulikan seberapa kuat perasaan atau keinginan kita. Memiliki hawa nafsu
tidak berarti kamu harus berhubungan seks atau bahwa kamu tidak memiliki kendali atas
apa yang kamu lakukan untuk menanggapi perasaan itu.

•

Melakukan kekerasan terhadap orang lain adalah pelanggaran hak asasi manusia dan
perilaku tersebut tidak dapat diterima atau tidak sesuai.

•

Orang seringkali berpikir bahwa seorang laki-laki terhormat atau saudara laki-laki tidak
akan menggunakan kekerasan seksual. Kenyataannya 80-90% dari korban sudah tahu
mereka adalah pelakunya.

•

Orang seringkali berpikir bahwa jika seorang anak perempuan atau anak laki-laki telah
lama bergaul dengan pelaku, mereka pasti telah sepakat untuk melakukan hubungan seks.
Kenyataannya ada perbedaan besar antara menjadi teman seseorang dan setuju untuk
melakukan hubungan seksdengan orang tersebut. Pelaku memanfaatkan pertemanan dan
berkhianat dengan menggunakan tekanan dan paksaan.

•

Korban seringkali lebih menderita setelah mengalami kekerasan seksual karena orang
laincenderung tidak percaya kepada mereka atau menyalahkan mereka alih-alih mendukung
dan melindungi mereka.

•

Semua konsekuensi yang timbul dari kekerasan seksual tidak akan berakhir dengan segera
dantidak mudah untuk dilupakan.

Catatan tentang memperoleh bantuan:

•

Korban membutuhkan bantuan medis, psikologis, dan hukum serta dukungan dan kepedulian
dari orang-orang di sekitar mereka sehingga mereka dapat menghadapi konsekuensi dari
kekerasan yang telah dialaminyadalam kondisi sehat.

•

Korban harus merasa bahwa mereka dipercaya, tidak disalahkan, dan didukung dengan
mengetahui bahwa kamu mendengarkan mereka dan mengungkapkan dukungan kamu
sepenuhnya (misalnya, saya sangat menyesal bahwa kamu telah mengalami kejadian ini.
Ini tidak adil. Terima kasih telah memercayai dan memberitahu saya apa yang telah kamu
alami. Apa yang bisa saya bantu?)

•

Jika seseorang menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada kamu, Anda tidak boleh
bergosip tentang situasi ini. Ini hanya akan menambah penderitaan teman kamu.

•

Saksi dan teman-teman juga harus mencari bantuan dan mereka sering memerlukan
bantuan psikologis atau konseling.

•

Pelaku perlu memperoleh bantuan psikologis atau konseling. Kadang-kadang sulit untuk
mendapatkan bantuan, tetapi kita harus menghargai diri sendiri dan orang-orang di sekitar
kita dengan menjaga diri sendiri dan melakukan apa yang kita bisa untuk membantu orang
lain.

•

Berbagai jenis bantuan termasuk bantuan medis, dukungan emosional, bantuan hukum,
penegakan hukum, dan terapi tersedia untuk kita. Berbagai pihak dan organisasi
menawarkan beragam bantuan –cari bantuan yang sesuai untuk kamu. Periksa lembar
informasi “Dimana Mencari Bantuan” yang dibagikan kepada kamu.

•

Hambatan mungkin termasuk perasaan pribadi, seperti takut, jengah atau malu; tidak ingin
mengakui bahwa ada sesuatu yang salah; keyakinan bahwa kamu tidak perlu bantuan atau
tidak ada/tidak seorang pun yang bisa membantu; tidak ingin orang lain tahu apa yang telah
kamu alami; khawatir bahwa kamu akan mendapatkan masalah atau disalahkan atas apa
yang telah terjadi; kurangnya sumber daya untuk mengakses bantuan; tidak tahu ke mana
harus mencari bantuan; dicegah untuk mencari bantuan oleh pelaku dan keluarganya dan
teman-temannya, atau oleh keluarga dan teman-teman kamu sendiri; tidak ingin menyakiti
pasangan kamu atau teman-teman atau keluarga kamu atau si pelaku; takut bahwa pelaku
akan membalas; merasa seolah-olah kamu tidak dapat memercayai siapa pun.
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•

Jika kamu tidak dipercaya atau didengar atau dibantu ketika kamu meminta bantuan
terkait dengan situasi kekerasan yang kamu alami, tetap memberitahu orang dewasa yang
dapat dipercaya sampai seseorang memercayai dan membantu kamu untuk mendapatkan
dukungan yang kamu butuhkan.

•

Kamu dapat mendorong dan mendukung teman kamu dengan menyarankan mereka untuk
mendapatkan bantuan dan menawarkan untuk membantu mencari sumber daya yang tepat
untuk membantu mereka. Kadang-kadang bantuan yang paling berguna dan aman adalah
menemukan orang dewasa yang dapat kamu percayai dan memberitahu mereka.

•

Menangani kekerasan bisa sangat sulit dan menyebabkan luka emosional dan fisik. Jika
kamu pernah mengalami kekerasan atau merasa diri kamu bertindak kasar, maka kamu
mungkin memerlukan bantuan dan memperoleh manfaat dari tindakan mencari bantuan,
baik untuk membawa kamu ke dalam situasi yang lebih aman atau, setelah Anda aman,
membantu kamu untuk memulihkan diri.

•

Dalam lembar informasi yang dibagikan kepada kamu minggu ini tercantum daftar berbagai
sumber daya yang dapat kamu akses untuk mendapatkan bantuan.

•

Ingatlah bahwa korban membutuhkan kita untuk memercayai mereka, tidak menyalahkan
mereka, dan mendukung mereka.

Apa yang harus kamu lakukan apabila kamu mengalami penyerangan seksual:
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•

Ingat bahwa siapa pun yang memaksa atau mencoba untuk memaksa setiap perempuan
dewasa,laki-laki dewasa, anak perempuan, atau anak laki-laki untuk berhubungan seks
dengannya (bahkan jika mereka sudah menikah atau sedang berpacaran), berarti ia
melanggar hukum.

•
•

Memberitahu seseorang yang kamu percayai tentang apa yang terjadi pada diri kamu.

•

Memperoleh perawatan medis dalam waktu 3 hari (72 jam) setalah pemerkosaan terjadi
karena ada obat-obatan antiretroviral penting yang mungkin kamu butuhkan untuk
melindungi diri terhadap penularan HIV.

•
•
•

Bukti yang dikumpulkan selama pemeriksaan medis penting bagi penyelidikan hukum.

•

Jangan mencuci atau mengganti pakaian yang kamu kenakan pada saat pemerkosaan itu
terjadi. Mungkin ada bukti penting pada pakaian kamu yang diperlukan oleh polisi.

•

Memberitahu polisi tentang pemerkosaan tersebut sesegera mungkin akan berguna.
Simpan nomor kasus yang mereka berikan kepada kamu.

•

Apabila kamu melaporkan pemerkosaan yang terjadi ke polisi, mereka akan meminta kamu
untuk membuat kesaksian. Hal ini berarti bahwa mereka akan menuliskan apa yang kamu

Memperoleh bantuan medis dan dukungan untuk menghadapi konsekuensi fisik dan
psikologis yang timbul setelah mengalami pemerkosaan.

Mendapatkan konseling (lihat “Ke mana mencari bantuan”).
Kamu harus melaporkan kejahatan ini - baik demi kepentingan kamu maupun calon korban
lainnya! Jangan biarkan orang lain menhalangi kamu untuk membela kepentingan kamu.

katakan tentang apa yang terjadi. Kamu dapat membuat kesaksian lain untuk menambahkan
fakta terhadap kesaksian yang telah kamu berikan jika kamu mau.

•

Kamu dapat meminta anggota keluarga atau teman untuk menemani kamu untuk
melaporkan kepada polisi tentang apa yang telah terjadi.

•

Ketika kamu memberikankesaksian kepada polisi, mereka harus memperlakukan kamu
dengan rasa hormat dan mengizinkan kamu berbicara dengan mereka di ruangan tertutup
(teman atau anggota keluarga kamu dapat menemani kamu).

•

Polisi harus membuka kasus jika pengaduantelah dibuat - mereka tidak diperbolehkan
untuk memutuskan bahwa itu bukanlah pemerkosaan. Minta mereka untuk memberikan
nomor kasus.

•

Beritahu polisi jika kamu takut pelaku melakukan sesuatu terhadap kamu setelah kamu
melaporkan pemerkosaan tersebut, dan minta mereka untuk membantu kamu agar kamu
tetap aman.

•

Jika tuntutan telah diajukan, kasus ini dapat dibawa ke pengadilan. Kamu mungkin akan
dipanggil sebagai saksi untuk berbicara tentang apa yang terjadi pada diri kamu.

•

Secara hukum setiap orang yang mengetahui atau mencurigai bahwa telah terjadi kekerasan
terhadap anak harus melaporkannya ke polisi sehingga anak tersebut dapat dilindungi dari
pelaku.
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Lembar Informasi:Apa yang dibutuhkan oleh penyintas dari
kita?
TANGGAPAN TERHADAP PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL
Apa sikap dan perilaku yang harus kita miliki terhadap orang-orang yang telah mengalami kekerasan seksual? Bagaimana kita harus membantu mereka?
Beri penilaian terhadap tanggapan yang diberikan kepada seorang teman yang memberitahu
kamu bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual. Beri penilaian sejauh mana setiap
tanggapan berguna bagi korban. Bagaimana perasaan kamu jika seseorang mengatakan hal-hal
berikut ini kepada kamu?

Response

Helpful

Not helpful

1

"Bagaimana perasaan kamu sekarang?"

2

"Berhubungan seks sebelum menikah adalah hal yang menjijikkan.
Kamu tahu anak perempuan "seperti kain" ... "

3

"Tapi kamu anak laki-laki! Bagaimana itu bisa terjadi pada diri
kamu ? "

4

"Kenapa kamu pergi berdua dengan dia (pelaku)? Mengapa kamu
biarkan dia melakukannya? "

x

5

"Saya akan mendengarkan jika kamu ingin menceritakan apa yang
terjadi."

x

6

"Kamu tidak harus memberitahu ibumu. Dia akan sangat marah. "

7

"Apakah kamu memiliki orang-orang yang akan mendukung
kamu?"

x

8

"Apakah menurut kamu ibumu akan mendukung kamu?"

x

9

"Berhenti menangis!"

x

10

"Itu bukan salahmu. Saya menyesal itu terjadi pada dirimu. "

x

11

"Apakah kamu merasa kamu masih belum aman? Menurut kamu
apa yang kamu perlukan agar kamu merasa aman? "

x

12

Menunjukkan mereka selebaran tentang "Cara Melindungi
Diri" yang kamu dapatkan dari perlengkapan materi lokakarya.
Membacanya satu per satu bersama-sama. Mengatakan "Saya
akan menemani kamu”.

x

13

Kamu memutuskan untuk menghadap polisi/kepala desa/
ibu teman kamu untuk menceritakan apa yang terjadi tanpa
berdiskusi terlebih dahulu dengan teman kamu dan tanpa tanpa
persetujuannya

14

Kamu bersikap sabar dan bersedia mendengarkan serta
mendiskusikan masalah yang menimpanya hingga teman kamu
bertambah mampu untuk berbicara, berpikir dan memercayai
kamu.
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x
x

x

x

x

x

Lembar Informasi 2: Apa yang dibutuhkan oleh penyintas dari
kita?
BAGAIMANA CARA MENOLONG: APA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN O
HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN

•
•

Tetap berteman.

•

Dorong mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka. Banyak orang merasa tidak
dicintai, kotor dan marah setelah mereka dilecehkan atau diperkosa. Berbicara tentang
perasaan dapat membantu orang merasa lebih baik.

•
•

Yakinkan mereka bahwa itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah kesalahan pelaku.

•

Bantu mereka menghubungi LSM, pemerintah atau individu yang dapat menolong, jika
mereka ingin Anda melakukannnya dan jika Anda bisa, misalnya jaringan bantuan, tempat
singgah yang aman, anggota keluarga yang dapat dipercaya atau staf medis (sehingga
mereka bisa mendapatkan perawatan atas cidera yang mereka alami dan/atau memperoleh
obat-obatan untuk mencegah kehamilan dan/atau dokter yang berwenang untuk
memberikan pemeriksaan kesehatan yang akan memberikan bukti ke pengadilan bahwa ia
telah diperkosa).

•

Jaga kerahasiaan.

Perlakukan mereka dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Katakan kepada mereka
bahwa Anda berada di sampinya jika mereka ingin berbicara. Dengarkan dengan seksama
dan mempercayai kisah mereka.

Beri mereka waktu untuk berpikir dan jangan mendesak atau memaksa mereka untuk
membuat keputusan. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan agar mereka
merasa lebih baik dan aman.

JANGAN MELAKUKAN HAL-HAL BERIKUT INI!

•

Jangan meragukan cerita mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka telah mengalami
pelecehan seksual. Orang jarang berbohong tentang hal ini ketika hal ini terjadi pada
mereka. Bahkan biasanya orang merahasiakannya.

•

Jangan menyalahkan mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban pelecehan
seksual!

•

Jangan meminta mereka untuk berhenti menangis. Orang perlu menangis. Ini membantu
kita melepaskan ketegangan dan membuat mereka merasa lebih baik.

•

Jangan menertawakan atau mengejek mereka atau membuat lelucon tentang situasi
mereka.

•

Baik kepada penyintas laki-laki maupun penyintas perempuan jangan mengatakan itu
tidak mungkin atau tidak serius. Jangan membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak
terlalu berarti.

•

Jangan mengambil tindakan atau membuat keputusan bagi mereka tanpa berdiskusi
dengan mereka terlebih dahulu. Hanya mengambil tindakan dengan persetujuan mereka.

•

Jangan bergosip!
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Lampiran 17
Catatan tentang tanda peringatan dan perencanaan keselamatan
(Dari PREPARE)
Lembar Informasi
Berikut adalah dua puluh tanda-tanda peringatan yang mungkin muncul pada awal hubungan
yang menunjukkan apakah seseorang cenderung posesif, menguasai atau menyukai kekerasan.
Terlalu indah untuk menjadi nyata: Apakah ia sungguh-sungguhmemperhatikan kamu, seperti
menelefon kamu setiap jam hanya untuk “mendengar suara kamu,” mengantar dan menjemput
kamu di sekolah, dan melakukan hal-hal yang kamu lakukan untuk diri sendiri, sehingga ia
mengambil alih hidup kamu?
Meledak marah: Apakah ia mudah meluapkan kemarahannya atau cepat marah, seperti
mengeluarkan sumpah serapah, melempar barang atau menendang pintu? Ledakan ini mungkin
tidak selalu diarahkan kepada kamu, tetapi terhadap siapa pun atau apa pun.
Menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan:Apakah ia menggunakan istilah yang
merendahkan perempuan lainnya (atau kamu), seperti, “pelacur” atau “perek” dll.? Atau apakah ia
menggunakan bahasa yang berbau rasisme atau bahasa lain yang menebarkan kebencian? Atau
apakah ia suka mengancama orang lain?
Bersikap seksis: Apakah ia memiliki ide-ide yang kuat tentang posisi dan kedudukan perempuan vs
laki-laki, misalnya, apakah ia bersikeras bahwa “ laki-laki atau perempuan harus menyadari posisi
mereka”? Pikirkan kembali apa yang kamu pelajari tentang gender dan kekuasaan di sesi-sesi
sebelumnya untuk membantu kamu memahami ide-ide atau ide keyakinan apa yang pacar kamu
miliki tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.
Meremehkan:Apakah ia meremehkan pendapat kamu atau menertawakan apa yang kamu yakini?
Apakah ia membuat kamu merasa bodoh, bebal, atau tidak kompeten?
Pelecehan psikologis: Apakah ia membuat kamu merasa bahwa kamu tidak dapat melakukan
sesuatu dengan benar atau bahwa kamu tidak bisa bertahan di dunia tanpa bantuannya? Apakah
ia memberitahu kamu bahwa “kamu tidak berguna”?
Memperolok atau menghina:Apakah ia memperolok kamu ketika kamu sendirian atau di hadapan
orang lain?
Marah dengan mantan: Perhatikan bagaimana ia berbicara tentang mantan pacarnya. Apakah ia
tampaknya sangat marah terhadap mereka atau apakah ia menyebut mantan pacarnya dengan
namanya atau menggunakan istilah yang menghina lainnya untuk menyebutkan dirinya? Ingat
di kemudian hari ia mungkin dapat memiliki kemarahan atau kegusaran dan penghinaan sama
terhadap kamu.
Menyalahgunakan alkoholdan narkoba: Apakah ia memiliki masalah dengan kebiasaan minum
minuman keras atau narkoba? Pikirkan tentang risiko penggunaan narkoba dan alkohol dalam
suatu hubungan yang kamu diskusikan dalam sesi sebelumnya. Apakah salah satu dari hal-hal
yang dibahas pada sesi tersebut terjadi dalam hubungan kamu?
Menyalahkan orang lain: Apakah ia memiliki kebiasaan menyalahkan orang lain untuk keputusan
atau tindakan yang ia buat sendiri?
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Melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol atau narkoba:Apakah ia melakukan kekerasan
secara verbal atau fisik di bawah pengaruh alkohol dan narkoba? Apakah ia berubah banyak
setelah minum minuman keras atau menggunakan narkoba dan mencoba untuk menekan kamu
untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan (misalnya, bergabung dengannyauntuk minum
minuman keras atau menggunakan narkoba, melakukan hubungan seks, pergi berjalan-jalan ke
suatu tempat, berkelahi dengan kelompok lain, dll.)?
Melakukan pelecehan verbalatau fisik kepada orang lain: Apakah ia gemar melakukan pelecehan
secara verbal atau fisik kepada orang lain, seperti orang-orang di restoran, supir di jalanan, orangorang yang berhubungan dengannya, dll.?
Gemar mengkritik kamu atau keluarga kamu: Apakah ia gemar mengatakan hal-hal yang negatif
tentang kamu atau keluarga kamu?
Memiliki kecemburuan seksual:Apakah ia mengatakan “Saya sangat mencintaimu sehingga saya
tidak tahan apabila melihat kamu menghabiskan waktu dengan orang lain”?
Memiliki perilaku yang posesif:Apakah ia tidak bahagia atau murung ketika kamu menghabiskan
waktu dengan teman-teman atau keluarga kamu? Apakah ia selalu ingin tahu persis di mana
kamu berada dan apa yang kamu lakukan? Apakah ia sangat gusar atau marah ketika kamu tidak
menjawab telefon atau membalas pesannya dengan cepat? Apakah ia mengharapkan kamuselalu
ada untuk dirinya setiap kali ia menginginkannya?
Memiliki perilaku yang membatasi dan mengendalikan: Apakah ia mengatakan kepada kamu
untuk tidak menghubungi teman-teman dan keluarga kamu? Apakah ia memberitahu kamu apa
yang harus kamu kenakan atau apa yang jangan kamu kenakan? Apakah ia berusaha memberitahu
kamu hal-halapa saja yang boleh kamu lakukan dan ke mana saja kamu boleh pergi, sertaapa saja
yang tidak boleh kamu lakukan dan tempat-tempat apa saja yang tidak boleh kamu datangi?
Tuduhan bernada cemburu: Apakah ia bercanda atau serius ketika ia mengeluh bahwa kamu
mencoba untuk menarik perhatian laki-laki/perempuan lain dengan cara kamu berjalan, berpakaian,
atau bersikap?
Gemar mengecek dan menyelidiki: Apakah ia melacak ke mana kamu pergi, siapa yang kamu
jumpai, dan berapa lamu waktu yang benar-benar kamu habiskan dengan orang lain atau untuk
melakukan sesuatu? Apakah ia berusaha memeriksa panggilan telefon dan pesan singkat di ponsel
kamu?
Jika kamu menjawab “ya” untuk semua pertanyaan ini, kemungkinan mereka akan menjadi lebih
buruk seiring dengan berjalannya waktu dengan membuat kamu berisiko menjalani hubungan
yang diwarnai dengan kekerasan. Jika kamu melihat beberapa tanda-tanda ini dalam hubungan
kamu, mungkin sebaiknya kamu putuskan saja hubungan tersebut. Jika kamu (atau seseorang
yang kamu kenal) pernah mengalami kekerasan verbal, emosional, atau fisik, kamu harus mencari
bantuan dengan berbicara kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, fasilitator yang siap, atau
menghubungi salah satu organisasi yang terdaftar (lihat Lampiran 18) dalam lembar rujukan yang
kamu terima.
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Lampiran 18
Data Lembaga Rujukan – REIMAY Project
(Kesehatan Jiwa, Kekerasan Perempuan dan Anak, Penyalahgunaan Napza, Kesehatan Seksual
dan Reproduksi)
No
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Nama
Organisasi/
Lembaga/
Institusi

Jenis Bantuan/
Layanan

Alamat

Telp/Hotline

Kontak Person

A

Masalah Kesehatan Jiwa (Depresi dan Masalah Psikologi Lainnya)

1

RSJ Abepura

B

Masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anakt

2

P2TPA
Kabupaten
Jayapura

Konseling,
Mediasi

3

LP3A Papua

Konseling,
Mediasi,
dampingan
hukum

4

UPPA Polres
Jayapura

Mediasi, Layanan Polres
Hukum
Kabupaten
Jayapura,
Sentani

C

Masalah Kesehatan Seksual dan Reproduksi

5

KPA Kabupaten
Jayapura

Konseling

Kantor Bupati
Kab. Jayapura

6

PKBI

Konseling

Jl. Angsa Selatan 0823 18449098
Furia Kotaraja

Saul Reimas

7

YHI

Konseling

Jl. Gang Bisoka
Kotaraja Dalam

0811 480645

Hiswita Pangau

8

YPKM

Konseling

Jl. Kesehatan
Rumah Sakit
Abepura

0852 44047097

Joice

9

CPC

Konseling

Doyo Baru
Sentani

0813 44755908

Nani Uji

10

Puskesmas
Sentani Kota

Jalan Yabaso
Konseling,
Pemeriksaan dan Sentani Kota
Pengobatan

0813 44081928

Dr. Dian

Konseling

Kampkey,
Abepura

0821 97787206

Dr. Idawati
Waromi

Gunung Merah
Kantor Bupati
Kab. Jayapura

0813 44125658

Maritje Nebore

Jl. Bosnik BTN
Tanah Hitam
Kampkey
Abepura

0813 44311135

Siti Akmianti

0812 47520232

Frengky Pangkali

0852 44239121

Maria Deda

D

Masalah Penyalahgunaan Napza

11

BNP Kabupaten
Jayapura

Konseling,
Rehabilitasi

Gunung Merah
Kab. Jayapura

0813 44618637

Agus Hayong

12

LSM Noken

Konseling

Doyo Baru
Sentani

0813 44755908

Nani Uji

291

Sesi 22

299

