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B 

Sambutan Direktur 
Yayasan Mulia Raya 

 
 

 
uku yang terbuka di hadapan Anda ini adalah sebuah modul untuk Pelatihan Muslimah 

Milenial Reformis yang diselenggarakan oleh Yayasan Mulia Raya. Yayasan Mulia Raya 

(YMR) merupakan lembaga independen, bersifat nonprofit dan nonsektarian,bergerak 

di bidang pendidikan dalam arti luas serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, 

seperti advokasi perempuan dan anak. Didirikan 14 November 2015 di Jakarta dan 

lembaga ini didedikasikan sepenuhnya untuk pendidikan dan kemanusiaan. 

Salah satu gagasan penting dikembangkan YMR adalah menyebarluaskan nilai-nilai 

Reformis yang hakikatnya adalah nilai-nilai universal kemanusiaan demi mewujudkan 

masyarakat yang cinta damai, mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan serta 

prinsip rahmatan lil ‘alamin. Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad saw. 

dengan sabdanya: “Aku diutus Tuhan demi membentuk moralitas kemanusiaan yang luhur”. Atas 

dasar inilah, Nabi selalu menolak secara tegas semua bentuk kekerasan, pemaksaan, tindakan 

diskriminasi, dan semacamnya sesuai ucapan beliau: “Aku tidak diutus sebagai pengutuk, 

melainkan sebagai rahmat bagi semesta.” 

Mengapa harus Muslimah Reformis? Mendidik seorang perempuan setara dengan 

mendidik satu bangsa. Upaya pencerahan masyarakat harus dimulai dari perempuan sebagai 

pemangku utama kehidupan. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini perempuan dapat 

mencerahkan sesama, khususnya anak, suami dan ayah yang umumnya masih terbelenggu 

budaya jahiliyah atau umum dikenal dengan budaya patriarki. Lalu, mengapa milenial 

targetnya? Kelompok milenial merupakan kelompok terbesar dalam strukrur kependudukan 

Indonesia, karena itu sangat penting menjadi target pelatihan untuk kemudian menjadi ujung 

tombak upaya reformasi di masyarakat. 

Muslimah Milenial Reformis adalah gagasan tentang perempuan yang memiliki 

spiritualitas dan integritas moral, komitmen penegakan nilai-nilai kemanusiaan, terutama 

kesetaraan dan keadilan gender, serta cinta tanah air dan peduli terhadap pelestarian 

lingkungan. Setidaknya, Reformis memiliki 5 karakteristik. Pertama, yang menghayati 

tauhid dengan benar, memiliki spiritualitas dan integritas moral sehingga selalu 

menampilkan perilaku akhlak mulia. Kedua, memiliki kemandirian dan kebebasan secara 

bertanggung jawab, memiliki komitmen penegakan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk 

nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, Ketiga, memiliki empati kemanusiaan serta 

kepedulian pada keasrian lingkungan. Keempat, selalu aktif berjuang menegakkan 

perdamaian dan berupaya menghapus ketidakadilan dan ketimpangan sosial berupa 

kemiskinan, korupsi, hedonisme, tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, 
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termasuk kekerasan berbasis gender. Kelima, memiliki semangat cinta tanah air dan 

berupaya memajukan dan memakmurkan bangsa dan negaranya. 

Secara umum, modul ini diharapkan mampu menjadikan peserta latihan memahami 

konsep Muslimah Milenial Reformis dan relevansinya dengan prinsip Islam yang humanis. 

Pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat, 

pentingnya metode berpikir kritis, pentingnya volunterisme dan kemampuan 

membangun gerakan sosial. Memiliki wawasan kebangsaan dan kepedulian terhadap 

upaya menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, peserta juga diharapkan memiliki 

pengetahuan tentang analisis dan menejemen konflik. Peserta latihan juga diharapkan 

memiliki konsen dan ketrampilan bermedsos sehingga perlu dibekali materi khusus terkait 

media sosial untuk kampanye perdamaian. Mereka dibekali keterampilan membuat 

konten kampanye di media sosial (vlog, meme, quotecard) serta penguatan literasi agama 

di era digital, termasuk penguatan keterampilan menulis kreatif untuk perdamaian. 

Modul ini pasti tidak selesai tanpa komitmen kuat dan kerja keras para penulis dan 

juga kedua editor yang berhasil mewujudkan modul ini seperti terlihat di tangan pembaca. 

Dengan tulus saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih banyak untuk semua penulis, 

yaitu Irine Hiraswari Gayatri, Anickt HT, Iradatul Aini, Milastri Muzakkar dan khususnya 

kedua nama terakhir yang telah melakukan proses editing untuk karya yang luar biasa ini. 

Meski telah diupayakan untuk menulis modul yang terbaik, namun dengan rendah hati 

kami tetap mengharapkan masukan berharga berupa kritik, saran dan rekomendasi dari 

pembaca sekalian. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. 

Akhirnya, terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung 

upaya pembuatan modul ini sampai tahap final. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih 

memberikan pahala kepada kita semua untuk kerja-kerja kemanusiaan yang sangat 

bernilai ini. 

 

 
Jakarta, 8 Maret 2021 

 
         Musdah Mulia 
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Bina Suasana: 
Perkenalan, Harapan, 
dan Kontrak Belajar 

 

 
 
 

Membangun sebuah gerakan untuk perubahan yang lebih baik membutuhkan orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi. Orang-orang yang memiliki visi yang 

sama ini tentu perlu mengenal satu sama lain agar bisa saling menguatkan dan bekerja 

sama mewujudkan cita-cita perubahan yang lebih baik tersebut. 

Karena itu, sebelum memasuki sesi demi sesi dalam Pelatihan Milenial Reformis, 

pada materi 1 ini, fasilitator membangun suasana yang cair, santai, dan penuh keakraban, 

agar masing-masing peserta, fasilitator, dan panitia berkenalan, saling mendalami, serta 

membangun kekompakan untuk melakukan visi-misi yang sama, yaitu menjadi seorang “ 

Milenial Reformis”. 

Melalui bina suasana ini, peserta diharapkan dapat mendalami latar belakang 

masing-masing, terbuka mengungkapkan harapan masing-masing terhadap pelatihan ini, 

serta membangun komitmen untuk mensukseskan pelatihan melalui kontrak belajar yang 

disepakati bersama. 

 

 

PENGANTAR 

TUJUAN 

⚫  

⚫  

⚫

pelatihan Milenial Reformis. 

⚫

menyenangkan. 
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⚫  

⚫  

⚫  

OUTPUT 

⚫  

⚫

reformis. 

⚫

kontrak belajar. 

⚫

masing-masing peserta. 

METODE 

⚫ Permainan. 

⚫  

⚫ Dialog. 

WAKTU 

60 Menit. 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  
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Langkah 1: Perkenalan (30 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk berdiri dan membentuk lingkaran besar. 

Setelah itu, fasilitator mengajak peserta melakukan “Tepuk Milenial Reformis”. 

3. Fasilitator mengajak peserta berkenalan dengan games “Eskpresikan Dirimu!”. 

4. Langkah-langkahnya: setiap peserta akan berkenalan dengan menyebutkan 

nama panggilan, profesi/aktifitas saat ini, dan menyebutkan 3 kata yang mewakili 

alasan utama mereka mau mengikuti pelatihan Milenial Reformis (misalnya: 

“pengen nambah teman”, “karena aku ”, dst). Setiap peserta menyebutkan 

ketiga hal di atas sambil memeragakan 3 gaya tertentu yang heboh. Setelah 1 

peserta mengenalkan diri, maka seluruh peserta lainnya akan menyambutnya 

dengan mengatakan “Hai… Aisyah (misalnya namanya Aisyah), senang berteman 

denganmu.” Selanjutnya peserta lainnya berkenalan dengan cara yang sama, 

namun dengan gerakan yang berbeda. 

5. Setelah semua peserta berkenalan, fasilitator menguji beberapa peserta dengan 

meminta mereka untuk menyebutkan minimal 5 nama teman yang masih 

diingatnya saat berkenalan. Selanjutnya, fasilitator dan panitia ikut mengenalkan 

diri dengan cara yang sama. 
 

Langkah 2: Menuliskan Harapan (15 menit) 

1. Fasilitator meminta bantuan panitia untuk membagikan kertas post it warna- 

warni dan spidol kepada masing-masing peserta. 

2. Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk menuliskan harapan terbesar 

yang ingin mereka capai dalam pelatihan. Setelah itu, masing-masing peserta 

menempelkan harapannya di gambar “istana harapan” yang sudah ditempel di 

ruangan. 

3. Fasilitator meminta beberapa orang peserta untuk membacakan harapan yang 

dituliskannya. 
 

Langkah 3: Membuat Kontrak Belajar (10 menit) 

Fasilitator menggali dari peserta hal-hal apa saja yang baik dilakukan dan yang 

seharusnya dihindari agar pelatihan berlangsung secara kondusif, meaningful dan 

menyenangkan. Jawaban-jawaban peserta dituliskan di kertas metaplan lalu ditempel 

di dalam tabel. 

LANGKAH-LANGKAH 
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Fasilitator dapat menggunakan kertas plano untuk membuat tabel seperti berikut: 

Catatatan fasilitator khususnya terkait protokol kesehatan pencegahan covid 19 yang 

harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelatihan MR: 

⚫ Menggunakan masker selama berada di lingkungan tempat pelatihan 

⚫ Menjaga jarak selama berada di lingkungan tempat pelatihan. Kursi antar peserta, 

panitia dan narasumber menggunakan jarak , minimal 1 meter. 

⚫ Tidak melakukan kumpul-kumpul sepanjang dan di luar kelas, kecuali saat 

melakukan tugas yang berhubungan dengan pelatihan, dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan. 

⚫ Sesering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang dise- 

diakan di area pelatihan. 

⚫ Setiap pihak membawa perlengkapan ibadah sendiri (mukenah dan sajadah) dan 

peralatan makan pribadi (tidak share), masker dan spare masker, tissue, tissue 

basah, dan tumbler. 

⚫ Jika narasumber, peserta, mitra lokal atau panitia ingin membawa keluarga atau 

teman ke tempat pelatihan, maka mereka harus membawa surat keterangan bebas 

covid 19 minimal menggunakan swab antigen. 

Jika ada hal-hal penting yang belum disebutkan oleh peserta, maka fasilitator dapat 

memberi usulan. 

Contoh poin-poin kontrak belajar dapat dilihat di bahan bacaan. 
 

Langkah 4: Kesimpulan dan Penutup (5 menit) 

Fasilitator menegaskan tentang pentingnya saling berkenalan untuk membangun kesepa- 

haman dan kekompakan dalam mewujudkan visi-misi yang sama. 

Fasilitator menegaskan tentang pentingnya membuat dan mematuhi kesepakatan 

belajar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, meaningful dan menyenangkan. 

 

Alternatif lain untuk games perkenalan: “Mencari Jodoh” 

Langkah-langkahnya: 

1. Buatlah kalimat pendek yang berhubungan dengan materi yang akan diberikan, 

misalnya: “ bisa menjadi pemimpin”. Kalimat yang dibuat sebanyak setengah dari 

jumlah peserta, jika peserta 30 orang, maka sediakanlah 15 kalimat. 

2. Pecahlah kalimat tersebut ke dalam dua bagian dan ditulis di kertas, satu kertas 

berisi kalimat “ bisa” dan satu kertas berisi kata “menjadi pemimpin”. 

3. Gulunglah kedua kertas yang berisi tulisan tadi. Bagikan kertas kertas yang su- 

dah digulung sebanyak jumlah peserta (apabila peserta ganjil, satu orang berpa- 

sangan dengan fasilitator). 
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4. Mintalah peserta untuk membuka gulungan kertas masing-masing dan membaca 

isinya yaitu sepotong kalimat yang belum lengkap. 

5. Minta peserta untuk mencari pasangannya masing-masing agar kalimat itu menjadi 

lengkap. 

6. Minta setiap pasangan berkenalan (nama, profesi/kegiatan saat ini, alamat rumah) 

dan mendiskusikan arti kalimat yang mereka dapatkan. 

7. Minta peserta berkumpul lagi. Lalu setiap pasangan diminta memperkenalkan pa- 

sangannya dan menyampaikan arti kalimat yang didapatnya kepada peserta lainnya 

di kelas besar. 

Contoh poin-poin kontrak belajar: 

1. Tepat waktu sesuai rundown yang disepakati. 

2. Menghargai dan mendengarkan orang yang sedang berbicara (baik peserta atau 

fasilitator) dan menyimak topik pembicaraan. 

3. Meminta izin kepada fasilitator/panitia jika ingin meninggalkan forum atau kegiatan. 

3. Setiap peserta bersedia aktif bekerjasama, khususnya dalam kerja kelompok. 

5. Peserta yang tidak mematuhi kontrak belajar, akan mendapatkan konsekuensi sesuai 

kesepakatan. 
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MAYORITAS masyarakat Indonesia beragama Islam, sayangnya pemahaman sebahagian umat 

Islam di Indonesia belum kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Penting bagi 

kita mengingatkan umat Islam Indonesia agar mengedepankan interpretasi keagamaan yang 

humanis, feminis dan pluralis sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, ideologi 

negara Pancasila dan juga prinsip Bineka Tunggal Ika. 

Tujuan hakiki Islam adalah memanusiakan manusia (laki dan perempuan). Artinya, 

seluruh ajaran Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, baik sebagai individu 

maupun sebagai masyarakat. Manusia diciptakan dengan visi yang jelas, yaitu sebagai 

pemimpin atau pengelola di bumi atau menjadi agen moral. Sedangkan misi utama 

manusia adalah melakukan upaya-upaya transformasi dan humanisasi demi mewujudkan 

kemaslahatan, bukan hanya bagi sesama manusia, melainkan juga bagi sesama makhluk di 

alam semesta. Dengan demikian, Muslim atau Muslimah adalah orang Islam yang selalu aktif 

berupaya membangun maslahat (kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman) di bumi ini. 

Muslimah adalah perempuan Islam yang menghayati tauhid dengan baik sehingga 

dia selalu aktif merajut perdamaian, selalu terdorong menghargai sesama dan mewujudkan 

kemaslahatan bagi semua makhluk serta menjaga kelestarian lingkungan. Reformis artinya 

orang yang selalu mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih 

produktif, dan lebih konstruktif. Muslimah Reformis adalah gagasan tentang perempuan 

Muslim yang memiliki spiritualitas dan integritas moral, memiliki komitmen penegakan nilai- 

nilai kemanusiaan, terutama kesetaraan dan keadilan gender, memiliki komitmen kebangsaan 

dan cinta tanah air, serta peduli terhadap pelestarian lingkungan dan keselamatan makhluk 

lain di alam semesta. 

Milenial Reformis adalah semua milenial yang menjadikan tauhid sebagai landasan 

berfikir, berperilaku dan bertindak berdasarkan prinsip Islam yang menebar rahmat bagi 

 

MATERI 1 

WAWASAN LINGKUNGAN 
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semua makhluk di alam semesta, demi terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. 

Pelatihan Muslimah Milenial Reformis adalah sebuah upaya pendidikan kaum 

muda atau generasi milenial untuk membentuk perempuan milenial melalui proses 

perubahan perilaku (kognitif, afektif dan psikomotor). Diharapkan melalui pelatihan ini 

mereka dapat menjadi influencer atau aktor perubahan (reformis) dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sipil yang berkeadaban. Masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan universal, terutama nilai keadilan dan kesetaraan bagi semua kelompok di 

masyarakat, khususnya, bagi kelompok rentan dan tertindas. 

Dengan ungkapan lain, Muslimah  reformis adalah perempuan yang memahami hak-hak 

asasinya sebagai manusia utuh, mengerti posisinya sebagai anggota keluarga, anggota 

masyarakat, warga negara dan bahkan warga dunia. Perempuan yang menyadari hak, 

kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai manusia yang diciptakan untuk menjadi agen 

moral dan aktor perdamaian dengan selalu aktif terlibat pada upaya-upaya transformasi 

masyarakat dan proses-proses humanisasi dengan mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan universal, termasuk nilai keadilan dan kesetaraan gender. Tujuan akhir 

Pelatihan Muslimah Milenial Reformis adalah mewujudkan masyarakat yang adil, egaliter, 

demokratis, damai, dan sejahtera. 
 

 

 

 

 

 

TUJUAN 

⚫  

⚫

nilai-nilai Reformis. 

⚫  

 

 
⚫  

⚫ Memaparkan tentang karakteristik Milenial Reformis serta pentingnya nilai- 

nilai Reformis. 

⚫  

OUTPUT 

 
⚫  
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kondisi peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk konsentrasi dan memusatkan perhatian pada 

materi yang akan disampaikan. 

⚫

Reformis serta pentingnya nilai-nilai Reformis. 

⚫  

METODE 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

WAKTU 

 

 

⚫  

⚫  

⚫ Spidol. 

⚫ Film. 

⚫  

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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Langkah 2: Brainstorming (10 menit) 

1. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang pengertian apa yang mereka 

bayangkan dari istilah Reformis dan Milenial Reformis. 

2. Fasilitator menanyakan kepada peserta mengapa penting Pelatihan Milenial 

Reformis. 
 

Langkah 3: Pertunjukan Film dan Tanya Jawab (30 menit) 

1. Fasilitator meminta peserta menonton film “Surga di Bondowoso” dengan seksama 

sambil mencatat hal-hal yang penting dari film tersebut. 

2. Fasilitator mengajak peserta uuntuk merefleksikan pandangan kritis seputar film. 
 

Langkah 4: Pemaparan Materi dan Tanya Jawab (25 menit) 

Fasilitator menyampaikan paparannya diikuti tanya-jawab. 
 

Langkah 5: Diskusi dan Reading Text (40 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi lima kelompok dengan cara berhitung satu 

sampai lima. Peserta dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan nomor urut yang 

sama. 

2. Fasilitator membagikan teks bacaan dan meminta peserta membaca dalam hati 

(selama 5 menit). 

3. Fasilitator membagikan lembar tugas, lalu meminta peserta diskusi kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 7 orang). Peserta mendiskusikan dan mencatat isu-isu yang 

penting dalam kelompok (10 menit). 

4. Fasilitator menjadi moderator untuk memandu presentasi dan diskusi 5 kelompok 

tersebut. Fasilitator memberikan waktu untuk semua kelompok memaparkan hasil 

diskusinya, masing-masing selama 5 menit (25 menit). 
 

Langkah 6: Kesimpulan dan Penutup (10 menit) 

1. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pengalaman dan 

pengetahuan tentang konsep Reformis dan Milenial Reformis. 

2. Fasilitator menegaskan secara kritis tentang pentingnya nilai-nilai Reformis, 

menjelaskan betapa pentingnya Pelatihan Milenial Reformis, serta manfaat apa 

yang akan dinikmati oleh milenial dalam pelatihan tersebut. Demikian juga 

manfaat apa yang akan mereka sumbangkan bagi kemajuan bangsa dan negara, 

bahkan untuk kemajuan peradaban manusia. 
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                                                        Menjadi Muslimah Reformis (I) 

                         Oleh Musdah Mulia 

“Predikat Siswa Teladan tahun ini dianuge- 

rahkan kepada ananda Rahmah,”. Suara Kepala Se- 

kolah terdengar jelas di telinga Rahma dan semua 

mata siswa tertuju kepadanya. Rahma begitu gem- 

bira sambil bersyukur, “Ya Allah terima kasih atas 

nikmat yang tiada tara ini.” 

Usai acara sekolah, Rahma segera berlari pu- 

lang, “Ibuuuuu, Rahma lulus SMP dengan predikat 

terbaik!”. Ibunya memeluk puteri semata wayangnya 

sambil mengusap rambutnya dengan penuh sayang. Ayahnya keluar kamar dengan wajah 

datar, “Syukurlah kamu lulus, tapi kamu segera dinikahkan. Ayah sudah menerima lamaran 

Anto, putera teman ayah,” kata ayahnya. “Lho, kok Ayah bertindak egois begitu! Saya tidak 

setuju, Rahma masih anak-anak, usianya baru 15 tahun,” protes ibunya.“Sudahlah, saya ini 

kepala keluarga, berhak memutuskan segala sesuatu!”, ayahnya menimpali. 

Rahma masuk ke kamar menangis sepuasnya, tak kuasa mendebat ayahnya yang 

otoriter. Ibunya saja tidak pernah dianggap, apalagi dia sebagai anak. Dia merasakan 

dunia ini runtuh menghimpit tubuhnya. Impian melanjutkan studi ke SMA pupus 

sudah. Pikiran Rahma menerawang jauh, kerja apa setelah menikah? Dia belum tahu cara 

berkeluarga, apalagi jika punya anak nanti. Wahh anak akan mengurus anak? Ingin rasanya 

dia menceburkan diri ke laut agar hanyut bersama ombak. 

Meski matanya sembab dan kepalanya pening, Rahma tetap bangkit menuju dapur 

membantu ibu menyiapkan makan malam. Dia tidak tega melihat ibu bekerja seharian. 

Selesai Salat Subuh, ibunya mulai sibuk merapikan kamar tidur, berbelanja ke pasar, 

memasak, menyiapkan makanan, cuci piring, membersihkan rumah. Setelah itu, mencuci 

pakaian dan peralatan rumah, menyeterika, menyusun pakaian bersih di lemari, dan 

masih banyak lagi. Pekerjaan di rumah tangga tiada habisnya, dari pagi sampai pagi lagi. 

Herannya, kenapa hanya dia yang peduli pada ibu? Ayah dan kedua saudara lelakinya 

tidak pusing dengan urusan rumah. 

Rahma sering berpikir, mengapa hanya perempuan yang dibebani pekerjaan di 

rumah? Bukankah semua pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh perempuan dan laki- laki. 

Pekerjaan di ranah domestik sebetulnya bukan kodrati perempuan karena pekerjaan 

tersebut sepenuhnya bisa dilakukan oleh laki-laki. Hanya diperlukan pembiasaan serta 

rasa empati dan keikhlasan sebagai anggota keluarga dan sebagai manusia beradab. 

Rahma sering melihat ibu menyeka keringat dari wajahnya, bahkan juga meringis 

sambil memegang punggungnya yang kesakitan. Sedihnya lagi, semua pekerjaan ibu 

di rumah dianggap bukan pekerjaan. Jika ditanya tentang pekerjaan ibu, ayah selalu 

 

 
 

terutama 
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menjawab dengan ketus, dia tidak bekerja! Mungkin 

bagi ayah, yang dimaksud bekerja adalah meng- 

hasilkan uang, jika tidak, bukan bekerja namanya. 

Tampaknya, ayah tidak bangga punya isteri yang tidak 

berpenghasilan. Lalu, mengapa dulu ayah memaksa ibu 

berhenti bekerja di bank setelah menikah dengannya? 

Rahma juga merasa orangtuanya tidak adil dalam 

mendidik. Sebab, hanya mewajibkan anak perempuan 

bekerja di rumah; untuk peduli pada kepentingan 

keluarga; untuk menjaga nilai-nilai moral. Sementara 

kedua saudaranya yang lelaki bebas keluar rumah 

dan pulang kapan saja, tidak dibebani tanggungjawab 

seperti dirinya. Umumnya perempuan diajarkan taat 

kepada orang tua, terutama ayah, diajarkan patuh 

melayani keperluan semua kerabat lelaki dalam 

keluarga. Pesan itu juga sering didakwahkan para 

ustaz dan ustazah di kampungnya. Perempuan harus 

sabar, sabar, dan sabar lagi. Terkadang Rahma bergumam, ohhh… alangkah enaknya 

menjadi lelaki. 

Tibalah hari pernikahan Rahma dan Anto, ayah terlihat gembira karena merasa 

kewajibannya sudah berakhir dan segera dialihkan kepada Anto sebagai suami. 

Sebaliknya, ibu tidak begitu riang. Rahma akan segera diboyong suami. Ibu bersedih 

karena ditinggalkan anak yang selama ini banyak membantu dan mengerti kesulitannya. 

Penghulu yang menikahkan Rahma, memberikan taushiah. Taushiyahnya itu lebih banyak 

ditujukan kepada perempuan, hampir tidak ada buat lelaki, padahal suami-isteri kan 

perlu nasihat bagaimana menjadi suami yang baik atau isteri yang baik. Keduanya harus 

belajar dengan baik. Penghulu mengatakan: isteri harus taat kepada suami tanpa syarat, 

ridha Tuhan tergantung kepada ridha suami. Kewajiban isteri dijelaskan secara panjang 

dan detil, tapi tidak disebutkan hak isteri, aneh kan? 

Demikianlah, setelah menikah Rahma hanya tinggal di rumah melayani suami, 

mengurusi kebutuhan mertua dan ipar-iparnya, sibuk dengan pekerjaan domestik yang 

tiada habisnya. Sekarang, terasa tambah sulit karena kehamilannya membuat dia lelah, 

mudah sakit, dan tidak bisa bergerak selincah dulu. 

Kebahagiaan Rahma sebagai pengantin remaja tidak berlangsung lama, mungkin 

karena dia dan suami tidak saling mengenal dengan baik sehingga tidak terbangun 

komunikasi yang hangat dan akrab. Sebulan setelah menikah, Rahma harus menerima 

kenyataan bahwa suaminya adalah temperamental dan pelaku KDRT (kekerasan dalam 

rumah tangga).Suaminya juga jorok,tidak terbiasa bersih,terkadang menjatuhkan sisa-sisa 

kulit pisang di mana saja. Selain itu, Anto juga sangat pelit, dia tidak pernah memberikan 
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uang belanja kepada Rahma, melainkan diberikan 

kepada ibu mertuanya. Rahma merasa hanya 

sebagai tamu di rumah itu. Dulu Rahma leluasa 

minta uang kepada orangtuanya, sekarang tidak 

lagi. Uang memang bukan segalanya. Namun, hidup 

tanpa uang tentu sangat tidak nyaman. 

Dua hari lalu, muka Rahma memar ditampar 

suami, hanya karena telat membuatkan kopi. 

Persoalan sepele bisa berakibat tangan suami 

melayang disertai umpatan keji. Lebih fatal lagi, 

mertua juga ikut memaki. Kasihan Rahma, tak ada 

tempat mengadu karena ayah dan ibunya pun tak 

suka mendengar keluhannya. “Jadi isteri itu harus 

sabar…,” begitu kata ayahnya. Bagi Rahma, kehidupan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
setelah menikah terasa lebih 

menyakitkan, Rahma bukan hanya dilarang keluar rumah, melainkan dibatasi dalam 

banyak hal, termasuk membaca untuk menambah ilmu. Hatinya hancur mendengar teman- 

teman perempuannya aktif melanjutkan studi dan berorganisasi mengembangkan diri. 

Akibat hamil di usia anak, kehamilan Rahma mengalami komplikasi serius dan 

penuh resiko. Organ-organ reproduksinya belum kuat menopang kehadiran janin di 

dalam rahimnya. Tapi, suami terkesan tidak peduli dengan kesehatan reproduksi isterinya. 

Bahkan, tetap melakukan kekerasan, baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 

Sungguh biadab! 

Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan Rahma, suaminya semakin jarang 

di rumah. Suatu sore, tetiba suaminya berucap, “Saya mau kawin lagi karena kamu tidak 

bisa melayani dengan baik!”. Rahma merasa langit runtuh dan kakinya terperosok ke 

jurang, terasa semua gelap dan kelam. Rahma pingsan! 

Rahma terbangun ketika sayup-sayup terdengar azan Subuh. Suaminya tidak tidur 

di rumah, entah di mana. Dia kuatkan dirinya bangkit dan melangkah ke kamar mandi 

mengambil wudhu. Dan tetiba, prakkk.…ahh……terdengar bunyi orang jatuh. Kaki Rahma 

terpeleset kulit pisang yang dilempar secara sembrono, pasti itu kebiasaan suami. 

“Neng….neng bangun ya, waktunya minum obat.” Rahma mendengar suara yang 

tenang menyejukkan, samar-samar terlihat perempuan berpakaian serba putih.“Kenalkan 

saya dokter Maria. Saya tidak memanggilmu ibu karena neng kan masih anak-anak, belum 

18 tahun.” Rahma baru sadar kalau dia sedang dirawat di Rumah Sakit. Dia mengalami 

keguguran dan tulang pinggulnya retak akibat terbentur dinding kamar mandi. 

Beruntung sekali Rahma bertemu dokter Maria. Selain dokter kandungan yang amat 

bijaksana, dia juga aktivis perempuan yang gigih membela hak-hak asasi perempuan. 

Suaminya juga seorang dokter. Keduanya sangat kompak sebagai pasangan, saling 

menyayangi dan saling membantu, bukan hanya di area domestik, melainkan juga di 

 

 
 



moral. 



 



 



kreativitas, 

  



19 MODUL PELATIHAN MUSLIMAH MILENIAL REFORMIS  

 
 
 
 
 
 
 

tempat kerja. Pasangan idola kaum milenial. Dokter 

Maria bukan hanya mengobati pasien, tetapi juga 

mengedukasi mereka terkait pentingnya hak dan 

kesehatan reproduksi. Rahma sungguh mengerti 

sekarang mengapa perkawinan anak harus dicegah. 

Sebab, hal itu sangat beresiko terhadap kesehatan 

reproduksi perempuan sekaligus menghancurkan 

masa depannya. 

Pernikahan anak (di bawah 18 tahun) sangat 

potensial membawa kepada perceraian, KDRT dan 

sebagainya akibat emosi yang belum stabil. 

Perkawinan membuat anak perempuan putus 

sekolah, dan pada gilirannya, dia tidak memiliki 

keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu 

pada ujungnya membawa kepada kemiskinan dan 

pengangguran yang melahirkan pelbagai problem 

sosial. Kondisi ini tentu saja merusak upaya 

peningkatan kualitas SDM suatu bangsa. Pemerintah 

Indonesia berjuang keras untuk meningkatkan 

kualitas SDM agar dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. 

Setelah dua minggu dirawat, Rahma diperbolehkan kembali ke rumah. Rahma 

sekarang bukan lagi perempuan yang mudah diatur, dia sudah berubah. Tekadnya 

sudah kuat, bercerai dari suami. Apalagi dia punya alasan yaitu suami kawin lagi dan 

menelantarkan isteri. Ayah dan ibunya pun setuju karena melihat kondisi Rahma yang 

mengenaskan. 

Rahma kini bebas dari ikatan perkawinan, tapi kesulitan masih menderanya. 

Predikat janda sangat menyakitkan, umumnya masyarakat memberikan stigma dan label 

negatif, janda dianggap penggoda dan “murahan”. Herannya, stigma negatif tidak dialami 

para duda. Sungguh tidak adil! 

Rahma tidak peduli pada stigma negatif tersebut, dia bertekad mereformasi diri 

menjadi sosok yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Dia mengunjugi dokter Maria 

dan menyatakan siap bekerja apa saja, asalkan diberi kesempatan untuk sekolah lagi. 

Rahma diterima bekerja di Klinik Bersalin milik dokter Maria, sebagai resepsionis 

sekaligus cleaning service. Pertama kali menerima gaji, Rahma sujud syukur ke hadirat 

ilahi. Dia merasakan betapa nikmatnya memiliki penghasilan sendiri, membuatnya 

mandiri dan percaya diri, tidak perlu bergantung pada orangtua, apalagi suami. 

Rahma memberikan sebagian uang kepada ibu dan adiknya, itulah pertama kali 

dia merasa hidupnya sangat bermakna. Ibu pun menitikkan air mata menerima 

pemberiannya. Setiap bulan Rahma menyisihkan sebagaian penghasilan untuk ibu dan 

 

 



toleran. 



 



 



 



lingkungan. 
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keluarganya. Memberi adalah perbuatan mulia, dan 

sangat dianjurkan dalam ajaran agama. 

Sesekali Rahma diajak Dokter Maria ke acara 

pelatihan advokasi hak asasi perempuan. Dia 

menyimak dengan baik penjelasan Dokter Maria. 

Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan untuk 

kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya 

kaum perempuan. Pertama, Stop perkawinan anak 

dan semua bentuk perkawinan paksa dan kawin 

sirri; Kedua, hentikan sunat bagi anak perempuan; 

Ketiga, hindari kehamilan bagi remaja puteri; 

Keempat, hentikan semua bentuk kekerasan 

terhadap perempuan. Kelima, anak perempuan 

harus menyelesaikan pendidikan minimal setara 

SMA. Rahma bahagia bisa ikut Dokter Maria, 

wawasannya bertambah luas dan mengerti 

tentang pentingnya hak asasi manusia, khususnya 

hak perempuan dan anak, terutama terkait hak dan 

kesehatan reproduksi. 

Alhamdulillah, akhirnya Rahma telah menye- 

lesaikan tingkat SMA. Tidak berhenti, Rahma terus 

kuliah di Perguruan Tinggi Islam Swasta dan berhasil 

menyelesaikan S1. Dengan ijazah S1 Rahma kini 

beralih profesi sebagai guru di SMA, selain itu, dia 

juga mengembangkan usaha bisnis kuliner dengan 

memberdayakan beberapa perempuan tetangganya 

yang diterlantarkan suami. Lumayan, hasilnya 

tidak mengecewakan, yang penting bisa menolong 

sesama perempuan. 

Di Perguruan Tinggi itulah Rahma bertemu dosen yang sangat inspiratif, Prof. Nina 

panggilannya. Ia lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir. Seorang perempuan ulama yang 

berpikiran maju dan pejuang kemanusiaan. Dia telah membuka pikiran dan wawasan 

keagamaan Rahma. Menjawab segudang pertanyaan yang selama ini terpendam dalam 

benaknya. Darinya inilah, Rahma mengenal gagasan Reformis. Dia merasa gagasan 

Reformis ini pernah disampaikan oleh dokter Maria, namun ketika itu masih sulit 

dipahaminya karena keterbatasan ilmu dan wawasan. 

Kini Rahma tergugah untuk menjadi reformis atau muslihah dalam bahasa Arab. Ia 

selalu ingin mengubah diri dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Itulah mengapa 

dia selalu hadir di setiap kegiatan Prof. Nina. Prof. Nina selalu mengajarkan, manusia 

 

 

 

majikan atau 
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adalah makhluk Tuhan terbaik. Visi penciptaan manusia adalah menjadi khalifah di 

bumi, diciptakan dengan harkat dan martabat (dignity). Sebagai khalifah, manusia harus 

mampu menata hidupnya dengan baik, paling tidak menata pikiran, hati dan syahwat 

agar perilakunya menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih konstruktif sehingga menjadi 

agen moral, baik dalam keluarga maupun masyarakat. 

Semua manusia adalah setara dan sederajat. Tidak ada manusia yang boleh 

dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, 

disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. Sebaliknya juga, tidak ada 

manusia yang boleh diperbudak atau dianiaya. Raja bukanlah tuhan bagi rakyat, majikan 

bukanlah tuhan bagi karyawan, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan 

bagi yang miskin, begitu seterusnya karena mereka semua bukan Tuhan. Ketakutan dan 

ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, majikan atau suami yang melebihi ketaatan 

dan ketakutan kepada Tuhan merupakan pengingkaran terhadap tauhid. 

Misi manusia adalah amar ma’rUf nahi munkar, yakni melakukan upaya-upaya trans- 

formasi (peningkatan kualitas diri) dan humanisasi (penguatan rasa perikemanusiaan), 

melalui kegiatan edukasi, advokasi, dan publikasi. Semua upaya tersebut harus dimulai 

dari diri sendiri, lalu lingkungan terdekat dalam keluarga, baru kepada masyarakat luas. 

Rahma sangat setuju dengan Prof. Nina tentang gagasan Reformis. Reformis adalah 

gagasan tentang perempuan yang memiliki spiritualitas dan integritas moral, komitmen 

penegakan nilai-nilai kemanusiaan, terutama kesetaraan dan keadilan gender. Memiliki 

komitmen kebangsaan dan cinta tanah air, dan peduli terhadap pelestarian lingkungan. 

Setidaknya, ada 5 karakteristik Reformis: Pertama, menghayati tauhid dengan benar, 

memiliki spiritualitas dan integritas moral sehingga selalu menampilkan perilaku akhlak 

mulia. Kedua, memiliki kemandirian dan kebebasan secara bertanggung jawab, selalu 

berpikir kritis,positif dan konstruktif demi kebaikan diri,keluarga,dan masyarakatnya. 

Ketiga, memiliki komitmen penegakan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nilai-nilai 

keadilan, dan kesetaraan gender, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat 

luas, khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas tertindas (mustadh’afin). Keempat, 

memiliki empati kemanusiaan dan selalu berupaya menghapus ketidakadilan dan 

ketimpangan sosial berupa kemiskinan, korupsi, nepotisme, hedonisme, tindakan 

diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Kelima, memiliki semangat kebangsaan, cinta 

tanah air dengan berupaya memakmurkan bangsa dan negaranya serta berupaya 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Rahma kini merasa hidupnya tenang, damai, dan bahagia. Dia berusaha sekuat 

mungkin untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Reformis. Dari lubuk hati terdalam, 

Rahma selalu berdoa agar menjadi manusia bermakna dan bermanfaat bagi sesama, 

bahkan juga bagi semesta alam. Intinya, Rahma berupaya untuk selalu menjadi Reformis. 
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Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita dalam film yang Anda tonton tadi! 

1. Nilai-nilai positif apa yang Anda temukan dalam film tersebut? 

2. Nilai-nilai negatif apa yang Anda temukan dalam film tersebut? 

3. Manakah di antara nilai-nilai tersebut yang selaras dengan gagasan Muslimah Reformis? 

4. Menurut Anda, sosok Muslimah Reformis itu seperti apa? 

5. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang menjadi Muslimah Reformis? 

6. Apa hambatan paling dominan dihadapi oleh perempuan untuk menjadi Muslimah Reformis? 

7. Apa pentingnya gagasan Muslimah Reformis bagi bangsa dan negara Indonesia? 
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PERUBAHAN-PERUBAHAN mendasar yang terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan 

manusia membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap pola relasi gender, terutama 

kaitannya dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya 

dalam pembangunan bangsa di semua bidang kehidupan. 

Di tingkat dunia, komitmen untuk mengubah relasi gender ke arah yang lebih adil 

dan setara terlihat sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah 

utama dengan menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam 

piagamnya tahun 1945 dan selanjutnya pada 1946 membentuk Commission on the Status 

of Women atau CSW (Komisi Kedudukan Perempuan). Salah satu instrumen fundamental 

yang dihasilkan berupa The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women disingkat CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1979. Indonesia 

meratifikasi konvensi ini pada tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984. Kaena itu, negara 

Indonesia terikat untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender 

dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Lagi pula, prinsip tersebut sejalan dengan 

nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Indonesia. 

Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak 

dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau 

lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Timbullah dikotomi 

maskulin dan feminin. Laki-laki lalu disematkan identitas maskulin, sebaliknya perempuan 

dilekatkan dengan identitas feminin, padahal setiap orang baik lelaki dan perempuan 

memiliki unsur maskulinitas dan feminitas dalam dirinya. Hanya saja, sejumlah faktor 

seperti nilai-nilai budaya, pola asuh, sistem pendidikan, norma hukum, dan interpretasi 

agama memengaruhi perkembangan unsur maskulinitas dan feminitas dalam diri manusia. 

 

MATERI 2 
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Pengertian gender berbeda dengan seks. Adapun pengertian seks adalah jenis 

kelamin biologis yang tercipta tanpa rekayasa manusia atau sesuatu yang sifatnya terberi 

(given). Jika dulu hanya dikenal dua jenis kelamin biologis manusia, kini berkat kemajuan 

sains ditemukan lebih dari dua. 

Gender atau jenis kelamin sosial manusia berkaitan dengan konstruksi sosial 

mengenai lelaki dan perempuan. Artinya, pengertian tentang laki-laki atau perempuan 

sangat dipengaruhi, antara lain oleh pola asuh, tradisi, nilai-nilai budaya, norma-norma 

hukum dan interpretasi agama. 

Akibat pengaruh budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias gender, 

masyarakat umumnya mendefinisikan perempuan sebagai manusia yang lemah-lembut, 

tidak tegas, banyak menggunakan emosi, kurang berani dan seterusnya. Sebaliknya, laki- 

laki harus kuat, perkasa, berani, tidak lembut dan tidak suka menangis. Faktanya, tidak 

selalu demikian bukan? Jenis gender manusia pun bukan hanya dua. Bahkan, dalam buku I La 

Galigo, sastra kuno Bugis, disebutkan lima jenis gender yaitu, oroane (lelaki), makkunrai 

(perempuan), calabai (waria), calalai (priawan) dan bissu (makhluk spiritual). Demikian pula 

ada beragam jenis manusia jika dilihat dari aspek orientasi seksualnya, yaitu heteroseksual, 

homoseksual (gay dan lesbian), biseksual dan aseksual. 

Dalam konteks isu ini hal terpenting adalah bagaimana kita mampu menghargai 

keberagaman manusia. Hal itu sekaligus mengungkapkan betapa Mahabesarnya Tuhan, 

sang pencipta manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan dignity 

(harkat dan martabat) atau karamah dalam term Islam. Islam dan agama lainnya 

mengajarkan penghargaan terhadap semua manusia. Sebab, menghargai manusia identik 

dengan mengagungkan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Pengasih. 

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak 

menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (gender inequalities). Akan tetapi, realitas 

di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk 

ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terlebih lagi bagi perempuan. 

Ketimpangan gender terwujud dalam banyak bentuk, di antaranya berupa marjinalisasi, 

subordinasi, pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence) dan beban kerja berlebih 

(multi burden). 

Pengalaman perempuan sangat penting dalam memahami isu ketidakadilan gender 

tersebut. Sebab, perempuan paling banyak mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk 

diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi dan seksual) baik di lingkungan 

keluarga maupun dalam masyarakat. 

Kelima bentuk ketidakadilan gender tersebut bertentangan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan universal, bahkan juga bertentangan dengan ajaran esensial semua agama 

dan kepercayaan, termasuk ajaran Islam. Karena itu, menjadi tugas kita bersama melakukan 

upaya-upaya konkret dan sistemik menghapus semua bentuk ketidakadilan gender tersebut 

agar terwujud masyarakat dan bangsa yang adil, damai, sejahtera dan bahagia. 
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Intinya, prinsip keadilan dan kesetaraan gender merupakan kunci kebahagiaan 

manusia (apa pun jenis kelamin, jenis gender dan orientasi seksualnya), baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN 

⚫  

⚫

 

⚫

masyarakat. 

⚫

prinsip kesetaraan dan keadilan gender. 

 

 
⚫

puan, dan sebagai milenial. 

⚫

 

⚫

 

⚫

kesetaraan dan keadilan gender. 

OUTPUT 

⚫

milenial. 

⚫

manusia. 

⚫ Peserta mampu menjelaskan tentang pentingnya mewujudkan nilai-nilai 
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kondisi peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk mereview materi sebelumnya. 
 

Langkah 2: Brainstorming (10 menit) 

1. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa yang mereka ketahui tentang konsep 

gender, perbedaan seks dan gender, serta nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. 

⚫

negakkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. 

⚫

peserta. 

METODE 

⚫ Brainstorming. 

⚫  

⚫ Diskusi. 

⚫  

WAKTU 

 

 

⚫  

⚫  

⚫ Spidol. 

⚫ Film. 

⚫  

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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2. Fasilitator menanyakan kepada peserta mengapa penting mewujudkan nilai-nilai 

kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan 

mengapa perlu mempertimbangkan pengalaman perempuan. 
 

Langkah 3: Pertunjukan Film dan Tanya-Jawab (30 menit) 

1. Fasilitator meminta peserta menonton film “The Impossible Dreams” dengan sek- 

sama sambil mencatat hal-hal yang penting dari film tersebut. 

2. Fasilitator membagikan lembar tugas kepada peserta. 

3. Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan pandangan kritis seputar 

film tersebut. 
 

Langkah 4: Pemaparan Materi dan Tanya Jawab (45 menit) 

Fasilitator menyampaikan paparannya diikuti tanya jawab. 

 

Langkah 5: Diskusi dan Reading Text (25 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dengan cara berhitung satu 

sampai lima. Lalu peserta dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan nomor urut 

yang sama. 

2. Fasilitator membagikan teks bahan bacaan dan meminta peserta membaca da- 

lam hati (selama 5 menit). 

3. Fasilitator membagikan lembar tugas dan meminta peserta diskusi kelompok 

(setiap kelompok terdiri dari 7 orang), mereka mendiskusikan dan mencatat isu- 

isu yang penting dalam kelompok (5 menit). 

4. Fasilitator menjadi moderator untuk memandu presentasi 

dan diskusi 5 kelompok. 

5. Fasilitator memberi waktu untuk semua kelompok memaparkan hasil diskusi- 

nya, masing-masing selama 3 menit (15 menit). 

 

Langkah 6: Kesimpulan dan Penutup (5 menit) 

1. Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pengalaman dan penge- 

tahuan tentang konsep gender, perbedaan antara seks dan gender, serta mengenal 

keberagaman gender dan orientasi seksual manusia, demikian juga nilai-nilai kes- 

etaraan dan keadilan gender. 

2. Fasilitator menegaskan secara kritis tentang pentingnya mewujudkan nilai-nilai 

kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Fasilita- 

tor juga mengajak peserta merefleksikan kembali pengalaman perempuan dalam 

menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Fasilitator juga mengingat- 

kan peserta bahwa KKG merupakan salah satu faktor yang membuat manusia dan 

masyarakat bahagia. 
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                                                    Menjadi Muslimah Reformis (II) 
 

                                                         Oleh: Musdah Mulia 

                                       Rahma kini bukan lagi seorang janda. Dia telah     menikah dengan pujaan hatinya, bernama 

Yudi. Suaminya ini dikenal luas di masyarakat se- bagai ulama perempuan yakni ulama 

yang memiliki perspektif keadilan terhadap perem- puan dan berupaya menegakkan hak-

hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, anak, kelompok rentan, dan minoritas 

tertindas. 

Yudi juga aktif mengembangkan gagasan Reformis demi mewujudkan masyarakat yang 

adil, damai, makmur, dan sejahtera. Yaitu, masyarakat yang memiliki kepekaan dan komitmen 

menghapus ketidakadilan dan ketimpangan sosial, khususnya ketidaksetaraan gender. Selain 

itu, memiliki komitmen kuat memajukan masyarakatnya melalui upaya-upaya peningkatan 

literasi, mutu pendidikan, penguatan ekonomi, dan upaya membangun perdamaian serta kele- 

starian lingkungan. Dengan ungkapan lain, Reformis berpijak pada nilai-nilai tauhid dan prinsip 

Islam yang rahmatan lil alamin (penuh kasih-sayang bagi semua makhluk di alam semesta). 

Yudi selalu mendakwahkan, pemahaman nilai-nilai tauhid secara benar akan memba- 

wa kepada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan manusia. Tauhid membimbing ma- 

nusia untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi semua manu- 

sia tanpa kecuali. Karenanya, manusia harus berjuang mengeliminasi semua ketidakadilan, 

semua bentuk perbudakan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap sesama manu- 

sia, termasuk kekerasan terhadap perempuan. 

Intinya, tauhid mengajarkan cara bertuhan dan cara berkemanusiaan yang benar. 

Tauhid membawa kepada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan semua manusia. 

Tauhid mengingatkan manusia (perempuan dan lelaki) untuk mengeliminasi semua bentuk 

perbudakan dan penindasan terhadap sesama manusia. Tauhid mengingatkan para lelaki un- 

tuk tidak memperbudak perempuan, sebaliknya tauhid pun mengingatkan perempuan untuk 

tidak menghamba kepada lelaki. Lelaki dan perempuan adalah setara dan sederajat sebagai 

hamba Tuhan, keduanya harus bekerjasama membangun kemaslahatan, bukan hanya untuk 

diri mereka, melainkan juga untuk semua manusia, bahkan semua makhluk di alam semesta 

(rahmatan lil alamin). 

Bagi Rahma, Yudi adalah suami yang keren. Keren karena dia menganggap isterinya bu- 

kan hanya sebagai belahan jiwa, melainkan sekaligus sebagai partner dan mitra kerja. Sangat 

berbeda dengan suami Rahma terdahulu, Yudi bukan saja mengajarkan nilai-nilai keadilan 

dan kesetaran gender, melainkan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

sedang di rumah, Yudi selalu menyempatkan bekerja apa saja seperti memasak, mencuci, dan 

menyeterika, membersihkan rumah, dan merawat anak. Baginya, semua itu bukanlah 

kewajiban isteri, melainkan kewajiban bersama sebagai suami- isteri. Suami-isteri berbagi 

tugas di rumah dan di luar rumah, siapa mengerjakan apa, bukan hal yang penting. Hal pokok 

 

 

kemanusiaan. 
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adalah suami-isteri saling menyayangi, saling penger- 

tian, dan saling membantu, titik. Itulah prinsip mubadalah 

atau kesalingan dalam kehidupan bersama, baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermas- 

yarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Selain itu, Yudi aktif mengedukasi masyarakat ten- 

tang pentingnya memperhatikan dan memper- timbang- 

kan pengalaman perempuan dalam berbagai pengambi- 

lan kebijakan dan keputusan. Perlu memper- timbang- 

kan pengalaman perempuan, terutama terkait fungsi dan 

organ-organ reproduksi, seperti haid, nifas, hamil, mela- 

hirkan, dan menyusui anak. Kelima bentuk pengalaman 

biologis perempuan tersebut selalu berkaitan dengan 

rasa sakit dan pende- ritaan yang hanya dapat dijelaskan 

secara baik oleh kaum perempuan. 

Bukan sekedar mengedukasi, Yudi juga mengimplementasikan prinsip keadilan dan 

kesetaraan gender, baik di keluarga maupun di masyarakat. Misalnya, sebagai pimpinan di 

sebuah institusi pendidikan, Yudi menggariskan hak dan kewajiban yang sama kepada semua 

staf dan karyawan tanpa membedakan lelaki dan perempuan, tentu saja ada keistimewaan 

bagi perempuan terkait fungsi-fungsi reproduksi mereka.Contoh,cuti haid,hamil dan mela- 

hirkan bagi perempuan tetap diberikan sebagai apresiasi terhadap perempuan yang men- 

jalankan tugas- tugas reproduksi yang mulia demi kelangsungan hidup manusia. Bahkan 

juga memberikan cuti bagi suami yang isterinya melahirkan atau menjalani fungsi-fungsi 

reproduksi dengan harapan para suami tersebut dapat membantu secara tulus dan men- 

dampingi isteri mereka dengan penuh cinta dan perhatian. 

Selain itu, Yudi pun sangat peka dengan keragaman gender manusia. Tidak heran jika 

di kantornya, terlihat bukan hanya lelaki dan perempuan, melainkan juga transgender baik 

waria mapun priawan. Selain keragaman gender, Yudi pun menerima keragaman orientasi 

seksual manusia, terdapat satu orang gay dan dua orang lesbian di antara staf dan karyawan- 

nya. Hebatnya Yudi, dia mampu membuat mereka yang beragam tersebut dapat hidup secara 

damai, saling menghormati satu sama lainnya. 

Tunjangan dan promosi jabatan diberikan kepada semua staf dan karyawan berdasar- 

kan kualitas dan prestasi kerja mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin, gender, suku, agama 

dan ikatan primordial lainnya. Intinya, Yudi berusaha menegakkan keadilan dan kesetaraan 

gender di lingkungan kerja. Sebab, dunia kerja adalah milik bersama perempuan dan lelaki. 

Karena itu, lelaki dan perempuan sebaiknya berkolaborasi dalam pekerjaan dengan prinsip 

saling menghormati dan saling membantu sehingga mereka dapat meraih kesuksesan dan 

kebahagiaan. 

Bagi Yudi, pengalaman perempuan dalam kehidupan sosial pun tak kalah penting- 
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nya. Misalnya perempuan sangat rentan mengalami 

lima hal berikut: Marjinalisasi,Subordinasi,Pelabelan 

negatif (stereotype), Kekerasan (Violence), dan beban 

kerja berlebih. Kelima pengalaman buruk dan men- 

yakitkan bagi perempuan ini mewujud dalam berb- 

agai isu sosial di masyarakat, seperti stigma negatif 

terhadap perempuan sebagai penggoda, lemah iman, 

dan tidak memiliki emosi stabil sehingga tidak pantas 

menjadi pemimpin. 

Yudi sering menjelaskan, rendahnya pendidikan 

perempuan membuat mereka lebih banyak terserap 

di sektor pekerjaan yang bersifat informal, khususn- 

ya sebagai pekerja rumah tangga yang sangat rentan 

eksploitasi. Dibanding laki-laki, perempuan pekerja 

lebih banyak mengalami berbagai bentuk pelecehan 

seksual, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, baik 

ketika sedang bekerja maupun ketika di luar tempat 

bekerja,misalnya di stasiun,dalam bus atau kereta 

atau transportasi publik lainnya. Hal itu disebabkan 

antara lain, budaya masyarakat yang patriarkal seh- 

ingga masih melihat perempuan dengan pandangan 

negatif. Selain itu, pekerjaan di sektor informal paling 

banyak terkena dampak selama pandemi, para per- 

empuan banyak mengalami PHK. 

Ketimpangan gender lainnya yang banyak di- 

laporkan, antara lain berupa kekerasan terhadap 

perempuan dalam berbagai bentuknya (fisik, psikis, 

seksual, dan ekonomi), pelecehan seksual, eksploitasi 

seksual berupa perbudakan, poligami, kawin kontrak, 

kawin paksa, kawin anak, dan pelacuran paksa. Pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, 

pemaksaan pornografi, dan pornoaksi untuk media iklan dan hiburan. Belum lagi di rumah 

sendiri, perempuan sebagai ibu rumah tangga memikul beban kerja yang lebih banyak, tak 

ada waktu menikmati liburan dan waktu senggang, bahkan tidak mengenal kata istirahat. 

Sebagai warga negara Indonesia,Yudi selalu mengingatkan masyarakat, terutama kaum 

perempuan bahwa mereka sejatinya adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban 

penuh setara dengan laki-laki. Sebagai warga negara, masyarakat perlu memahami dengan 

benar isi Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Para pendiri bangsa 

ini telah memilih Pancasila sebagai ideologi negara, mereka tidak memilih agama tertentu. 
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Memahami hak dan kewajiban sebagai warga neg- 

ara akan menumbuhkan wawasan kebangsaan, seman- 

gat nasionalisme, dan patriotisme serta kecintaan pada 

tanah air. 

Bukan hanya itu,pemahaman wawasan kebang- 

saan juga membentengi warga dari kekerasan ektrem- 

isme yang akhir-akhir ini menargetkan perempuan se- 

bagai aktor kekerasan. Mengapa perempuan? Antara lain 

karena perempuan lebih mudah direkrut, lebih murah 

biaya rekrutmen mereka dan tidak banyak menimbulkan 

resistensi. Selain itu, dalam hal-hal yang berkaitan ag- 

ama, perempuan memiliki loyalitas lebih tinggi dari lela- 

ki. Perempuan lebih mudah dihipnotis dengan menggu- 

nakan dalil agama. 

Yudi pun aktif mengadvokasi masyarakat untuk 

mencintai lingkungan, menjaga, dan merawat keasriannya. Mengajak para pemimpin agama agar 

mendakwahkan kecintaan terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah, bukankah kebersi- 

han adalah manifestasi keimanan seseorang? Menghimbau semua pihak, termasuk pemerintah 

dan pihak korporasi agar menghentikan atau setidaknya mengurangi tindakan eksploitasi alam. 

Semua pihak harus aktif menjaga lingkungan agar anak cucu kita kelak masih mewarisi lingkun- 

gan yang sehat dan bersih, demikian yang selalu disampaikan dalam ceramahnya. 

Menjadi isteri Yudi, Rahma tiada henti bersyukur kepada Tuhan Sang Mahakasih. Suatu 

pagi, Rahma bertanya kepada suami: kakang kok mau sih bekerja di rumah? tidak seperti 

ayah, saudara lelaki dan juga mantan suaminya. Yudi menjawab: camkan dengan baik say- 

angku, bekerja apa saja adalah kebaikan, dan jika dikerjakan dengan tulus-ikhlas pasti ber- 

manfaat bagi kemanusiaan. 

Rahma sangat berharap agar relasi suami-isteri yang bahagia dan membahagiakan 

itu bukan hanya menjadi milik mereka berdua, melainkan juga dapat dinikmati seluruh ma- 

syarakat, bahkan dia sangat berharap agar kelak relasi gender yang adil dan setara menjadi 

sistem dan budaya masyarakat. 

Para pakar kebahagiaan menyimpulkan, salah satu faktor penyebab bahagia adalah 

terwujudnya komunikasi yang hangat, akrab, dan intens. Kondisi itu hanya tercipta dalam 

relasi manusia yang dibangun di atas prinsip kesetaraan dan keadilan, termasuk kesetaraan 

dan keadilan gender. Ini berlaku dalam relasi manusia di dalam keluarga maupun di dalam 

masyarakat. 

Intinya, keadilan dan kesetaraan gender lahir dari sikap penghargaan terhadap semua 

manusia tanpa kecuali, dan hal itu dalam Islam bersumber dari ajaran tauhid. Jadi, pengamalan 

tauhid yang benar akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, insya Allah. 
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Setelah membaca dengan seksama Bahan Bacaan berjudul Keadilan dan Kesetaraan 

Gender (KKG) adalah Kunci Kebahagiaan, diskusikanlah pertanyaan berikut di dalam 

kelompok. 

1. Jelaskan implementasi KKG dalam kehidupan keluarga! 

2. Jelaskan implementasi KKG dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan ber- 

bangsa dan bernegara! 

3. Jelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga dan masyarakat 

serta upaya-upaya mengatasinya. 

4. Mengapa konsep KKG dinyatakan sebagai kunci kebahagiaan? 

5. Apa hikmah yang dapat Anda petik dari cerita tentang Rahma tersebut dalam 

konteks menjadi Muslimah Reformis? 

 

 

Peserta diajak menonton film berjudul "The Impossible Dream" dapat dilihat pada link 

berikut https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y&t=195s 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita dalam film yang Anda tonton tadi! 

1. Sebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan di rumah! 

2. Sebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan di luar rumah! 

3. Sebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan lelaki di rumah! 

4. Sebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan lelaki di luar rumah! 

5. Sebutkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan dan laki-laki di rumah 

dan di luar rumah! 

6. Apa makna keadilan dan kesetaraan gender terkait pembagian kerja? 

7. Mengapa penting penegakan prinsip kesetaraan dan keadilan gender? 

8. Tuliskan pendapat anda terkait isu keadilan dan kesetaraan 

gender dalam film tersebut! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y&t=195s
http://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y&t=195s
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SALAH satu tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana menumbuhkembangkan 

budaya literasi. Budaya literasi yang dimaksud bukan hanya terkait literasi dasar, yaitu 

membaca dan menulis. Membaca juga bukan hanya diartikan membaca buku atau status di 

media sosial, tetapi juga membaca setiap kejadian di alam semesta. Lebih jauh pengertian 

literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, merefleksikan dan mempraktekkan 

hal-hal yang dibaca atau dipelajari dari keilmuan yang didapatkan. 

Melalui kemampuan literasi yang baik, maka budaya berpikir kritis pun akan 

terbangun. Berpikir kritis berarti mau berpikir terbuka, mau mencari tahu kebenaran dari 

berbagai sumber serta mampu melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif, sebelum 

mengklaim atau menghakimi pandangan dan perbuatan orang lain. 

Karena itu, setiap orang, khususnya milenial, perlu memiliki kemampuan berpikir 

kritis sebagai salah satu modal hidup di negara demokratis dan di dunia global. 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 3 

 
KRITIS 

TUJUAN 

⚫  

⚫  

⚫  

 

⚫  

⚫  

⚫  
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Langkah 1: Pembukaan dan Brainstorming (10 menit) 

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah. 

2. Fasilitator mengajak peserta bermain “rantai berbisik”. 

OUTPUT 

 
⚫  

⚫  

⚫  

⚫

masing peserta. 

⚫

masing-masing peserta. 

METODE 

⚫ Brainstorming. 

⚫ Permainan. 

⚫  

⚫  

⚫  

WAKTU 

90 Menit. 

 

⚫  

⚫  

⚫ Metaplan. 

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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3. Fasilitator menanyakan kepada peserta mengapa berpikir kritis penting dan apa 

akibatnya jika kita tidak berpikir kritis? 

 

Langkah 2: Pemaparan materi dan tanya jawab (20 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan pengertian pengertian, ciri-ciri, prinsip, dan hambatan da- 

lam berpikir kritis. 

2. Fasilitator memaparkan tentang pentingnya berpikir kritis dan akibat hilangnya 

kritisisme. 

3. Fasilitator menjelaskan dua contoh metode berpikir kritis 
 

Langkah 3: Diskusi Kelompok (25 menit) 
1. Fasilitator membagi peserta menjadi enam kelompok dengan cara bermain 

“kendaraan”. Langkah-langkahnya: Minta semua peserta berdiri. Fasilitator me- 

nyampaikan bahwa, “Saya ingin tahu gimana gaya kalian jika naik kendaraan?” 

(tidak perlu sampaikan bahwa peserta akan dibagi ke dalam kelompok). Aturan- 

nya: kalau saya bilang, “naik motor”, berarti kalian mencari teman berboncengan 

(berdua). Kalau saya bilang, “naik becak”, berarti kalian mencari teman bertiga. 

Kalau saya bilang “naik mobil avanza” berarti kalian mencari teman menjadi 

berenam. Kalau saya bilang “naik kereta” berarti semua anak berurut panjang ke 

belakang seperti kereta. Di setiap memperagakan kendaraan itu, peserta diminta 

berakting seperti betul-betul naik motor, becak, dan seterusnya. Ada yang 

bertindak sebagai supir dan penumpang. Fasilitator bisa melakukan hal ini 

beberapa kali. Hingga peserta terlihat heboh, sudah berbaur dan berganti posisi 

dari kelompok sebelumnya. Terakhir, peserta akan berkumpul menjadi mobil 

menjadi 6 kelompok, dan sampaikan bahwa itulah kelompok kalian. Se- 

lanjutnya, beri warna topi (putih, merah, hitam, kuning, hijau, biru) pada pada 

keenam kelompok. 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan lembar panduan diskusi 

kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kasus tersebut (setuju atau tidak 

setuju dan apa argumentasi masing-masing) dengan menggunakan setiap topi. 

Langkah 4: Presentasi kelompok (30 menit) 

1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan 

6 topi pemikiran. Kelompok topi biru ditunjuk menjadi moderator yang akan 

mengatur topi-topi lainnya. 

2. Fasilitator mendampingi moderator dalam jalannya diskusi 6 kelompok (6 topi). 

Langkah-langkahnya: Moderator memberikan waktu pertama-tama kepada kelom- 

pok topi putih untuk menyampaikan argumennya terhadap kasus yang diberikan. 

Lalu semua kelompok diajak memakai topi putih (berpikir menggunakan topi pu- 
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tih). Selanjutnya, fasilitator meminta kelompok topi biru untuk menyampaikan 

argumennya. Lalu semua kelompok diminta memakai topi biru. Begitu seterusnya 

sampai 6 topi digunakan (estimasi waktu 20 menit). 

 

Langah 5: Kesimpulan dan penutup (5 menit) 

1. Fasilitator menanyakan kepada peserta: bagaimana menurut kalian saat meng- 

gunakan setiap topi pemikiran? Bagaimana jika setiap orang hanya menggu- 

nakan 1 topi pemikiran dalam menghadapi satu masalah? Dan bagaimana jika 

setiap orang bekerjasama menggunakan setiap topi dalam waktu yang sama? 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk memposting tentang pentingnya berpikir 

kritis di era digital, di media sosial masing-masing 

 

 

 
 

 

Efektifkah 

menggunakan 

dalam 

mengcounter 

paham 

ekstrimisme, 

 

terorisme? 

 

miliki terhadap kasus tertentu? Informasi apa 

tanyakan? Dan bagaimana cara kita untuk 

 

 

tidak suka dengan ini”, saya curiga orang 

“instuisi saya mengatakan dia orang yang 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA: Diskusi Kelompok 6 Pemikiran 
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dak “cocok”. Dengan kata lain, topi ini adalah 

“pemikiran kritis”. Topi ini adalah topi yang 

paling hebat. Pertanyaan yang bisa diajukan 

antara lain: apakah hal ini cocok dengan nilai- 

nilai kita? Apakah hal ini cocok dengan ke- 

mampuan kita? 

 

Topi Kuning 

 
 
 
 

 
Topi Hijau 

 
 
 
 
 
 

 
Topi Biru 

Menggali nilai-nilai, manfaat, dan cara untuk 

menyelesaikan suatu hal. Topi ini menggali 

“kepekaan” kita untuk mendapatkan nilai yang 

hampir tidak terlihat. 

 
Topi kreatif, yang bisa digunakan untuk mencari 

ide, alternatif dan kemungkinan-kemungkinan. 

Topi ini digunakan untuk memberi ruang,waktu, 

dan ekspektasi kepada semua orang (semua 

anggota kelompok) untuk berkontribusi secara 

kreatif. 

 
Digunakan untuk mengatur dan mengen- 

dalikan semua topi lainnya. Bisa dibilang 

topi ini semacam berfungsi sebagai moder- 

ator dalam sebuah diskusi. Misalnya, ketika 

semua peserta diskusi sedang menggunakan 

“topi hitam”, tapi ada satu orang yang meng- 

gunakan “topi merah”, maka topi biru akan 

mengingatkan peserta tersebut untuk kem- 

bali ke topi hitam. 

 

 

 
 

 

Berpikir kritis artinya berpikir secara rasional, sistematis, dan objektif sebelum 

menilai seuatu atau mengambil keputusan tertentu. Berpikir kritis juga berarti kemauan 

   

 

1. Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Hambatan dalam Berpikir Kritis 
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untuk terbuka pada hal-hal baru, yang bisa jadi 

sebelumnya dianggap tabu atau salah dalam 

pandangan masyarakat umum, mau mencari tahu 

dan mengumpulkan bukti-bukti tertentu sebelum 

meyakini sesuatu. 

Elaine Johnson (2002) berpendapat bahwa 

berpikir kritis adalah proses murni kegiatan 

otak atau mentality di mana bertujuan untuk 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, 

bertujuan mengajak atau persuasif, menganalisa 

suatu anggapan, serta melakukan penelitian ilmiah. 

Michel Steven dan Richard Paul, di dalam 

konferensi internasional tentang berpikir kritis 

mengatakan: berpikir kritis adalah proses aktif 

yang hasilnya dapat digunakan sebagai panduan dalam bertindak. 

Karena itu, berpikir kritis tidak sama dengan “mengkritik” dan menjatuhkan pendapat 

orang lain, dengan tujuan menampilkan diri sebagai orang yang pailng benar. Memberikan 

kritik kepada orang lain harus dilandasi dengan prisip untuk mencari kebenaran, mengingtakan 

orang lain yang mungkin keliru, dan dengan cara yang bijak. 

 
Ciri-ciri orang yang berpikir kritis: 

1. Memiliki rasa penasaran yang tinggi. 

2. Ragu/skeptis pada informasi yang ada. 

3. Selalu mengecek informasi dari berbagai sumber. 

4. Selalu mau belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya . 

5. Jujur dan berani mengakui jika pendapat yang diutarakan terbukti bersalah. 

 
Prinsip-prinsip dalam berpikir kritis: 

1. Memiliki tujuan untuk mencaritahu kebenaran. Bukan untuk menanpilkan diri 

sebagai orang yang paling benar atau bermaksud menjatuhkan orang lain. 

2. Selalu bertanya. 

3. Berpikir terbuka. 

4. Menguji bukti-bukti yang ada dalam sebuah informasi atau peristiwa tertentu. 

5. Menganalisis asumsi dan biasa yang mungkin ada. 

6. Menghindari argument yang emosional. 

7. Mempertimbangkan pendapat dan perspektif orang lain. 

8. Menoleransi ketidakpastian/fleksibel. 

9. Jujur dan berani mengakui kesalahan. 

10. Independen, tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh siapapun dan situasi apa pun. 

 

 



39 MODUL PELATIHAN MUSLIMAH MILENIAL REFORMIS  

Hambatan-hambatan dalam berpikir kritis: 

1. Egosentris. Hal ini bisa datang dari kepentingan pribadi seseorang. 

2. Sociocentris (group centered thinking). Hal ini bisa jadi lahir dari tekanan dalam 

group tertentu. 

3. Asumsi tanpa bukti. Hal ini bisa lahir dari stereotip atau labelling 

4. Berpikir relatif (relavitistic thinking). Hal ini bisa lahir dari kepercayaan, nilai atau 

kebudayaan tertentu dalam satu masyarakat tertentu. 

 
Mengapa Berpikir Kritis Penting 

Kemampuan berpikir kritis menjadi skill yang paling dicari nomor 2 di dunia di tahun 

2020 ini, setelah kemampuan menyelesaikan masalah kompleks (The wordl economic forum). 

Ini menandakan betapa pentingnya kemampuan berpikir kritis. 

Dalam Islam, banyak perempuan yang kritis, seperti Aisyah dan Sukainah Binti Al Hasan. 

Para pejuang dan pahlawan perempuan Indonesia juga banyak yang memiliki sikap kritis. Yang 

utama adalah Kartini. Karena kritisismenya, ia mampu mempertanyakan dan melakukan upaya 

untuk mengubah sistem patriarki bagi perempuan Jawa kala itu, khususnya melalui pendidikan. 

Perempuan lainnya adalah Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Dewi Sartika, Marta Tiahahu, Emmy 

Saelan, HR Rasuna Said, dan Nyai Ahmad Dahlan. 

 
Manfaat berpikir kritis antara lain: 

1. Memiliki pikiran jernih, objektif, dan reflektif. 

2. Memiliki banyak alternatif jawaban . 

3. Meningkatkan kreatifitas dalam menyelesaikan masalah. 

4. Meningkatkan efektifitas. 

5. Lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah. 

6. Menghindari jebakan dari ajakan atau pengaruh yang merugikan diri sendiri 

dan orang lain. 

7. Tidak mudah ditipu dan termakan hoax. 

8. Tidak mudah tersulit konflik. 

9. Meningkatkan kemampuan mendengarkan dan menghargai orang lain. 

10. Mudah mendapatkan banyak rekan dan mitra di segala tempat. 

11. Membuka banyak peluang kesempatan meningkatkan karier. 

 
Akibat Hilangnya Sikap Kritis 

1. Mudah bereaksi dengan mengedepankan emosional. 

2. Mudah dijebak atau ditipu dengan hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri 

sendiri dan orang lain, seperti hoax, ujaran kebencian, hingga kekerasan. 

3. Mematikan kreatifitas dan peningkatan kualitas diri. 

4. Menghabiskan energi untuk memikirkan atau mengurusi hal-hal yang sebe- 
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narnya bisa diselesaikan lebih efektif. 

5. Tidak mandiri, mudah dipengaruhi dan diombang-ambing oleh pendapat orang 

lain atau lingkungan tertentu. Akibatnya adala stres hingga depresi. 

6. Bisa mengakibatkan konflik hingga kekerasan berbasis ektremisme, radika- 

lisme dan terorisme. 
 
 

 

Ada banyak macam metode dalam berpikir kritis. Secara umum, tahapan-tahapan dalam 

berpikir kritis terdiri dari: 

1. Bertanya 

 Menanyakan definisi kata-kata kunci. 

 Mencari kata-kata yang ambigu. 

 Konteks/latar belakang di balik informasi 

 Lihat teori dan idenya. 

 Lihat argumentasinya (premis 1, 2, 3, dan kesimpulan). Teliti terhadap siapa yang 

memberi argumen itu? Kapan argumentasinya dibuat, siapa yang membiayai 

berita/penelitian/project itu? Apa metode penelitiannya? Mana yang fakta, mana 

opini? Adakah pernyataan yang kurang? Apakah ada perspektif/penelitian yang 

serupa sebelumnya? Adilkah keputusan yang dibuat oleh penelitian/berita itu 

untuk semua pihak? Relevan tidak dengan situasi terkini? Apa potensi masalah 

dari pernyataan/project/penelitian itu? 

2. Menganalisis. 

3. Membandingkan. 

4. Mengevaluasi . 

5. Memasukkan unsur diri (perspektif dan kepentingan). 

6. Menarik kesimpulan. 

Metode berpikir kritis lainnya adalah “taxonomi bloom”, yang dikenalkan oleh 

Benjamin Bloom. Tahapan taxonomi bloom adalah: 

2. Jenis-Jenis Metode Berpikir Kritis dan Bagaimana Menggunakan Metode Berpikir Kritis 

 

Mengingat 

Memahami 

Menerapkan 

Menganalisis 

Mengevaluasi 
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Dalam kesempatan ini, kita akan fokus pada satu metode berpikir kritis, yaitu 

“Metode 6 Topi Pemikiran (six hat thinking). 

Tahun 1985, Edward De Bono (seorang tokoh yang mengembangkan metode 

berpikir kritis), menciptakan 6 Topi untuk memfasilitasi cara berpikir yang lebih baik. 6 Topi 

itu adalah” Topi Putih, Topi Merah, Topi Hitam, Topi Kuning, Topi Hijau, dan Topi Biru. 

Penggunaan 6 topi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Topi putih menunjukkan fokus informasi. Apa saja informasi yang kita miliki 

terhadap kasus tertentu? Informasi apa yang kita perlukan? Apa saja yang 

harus kita tanyakan? Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi- 

informasi tersebut? 

2. Topi merah digunakan sebagai sebuah izin untuk mengekspresikan perasaan, 

emosi, dan intuisi apa yang kita rasakan, tanpa ada kewajiban untuk memberikan 

alasan di balik perasaan itu. Cukup sampaikan saja, misalnya: “saya tidak suka 

dengan ini”, saya curiga orang ini akan….”,“saya rasa cara itu tidak benar,”“instuisi 

saya mengatakan dia orang yang baik,”, dst. 

3. Topi hitam digunakan sebagai “peringatan” dan berfokus pada kesalahan, 

kelemahan, hal-hal buruk yang mungkin menjadi alasan kenapa suatu hal tidak 

“cocok”. Dengan kata lain, topi ini adalah “pemikiran kritis”. Topi ini adalah topi 

yang paling hebat. Pertanyaan yang bisa diajukan antara lain: apakah hal ini 

cocok dengan nilai-nilai kita? Apakah hal ini cocok dengan kemampuan kita? 

4. Topi kuning digunakan untuk menggali nilai-nilai, manfaat, dan cara untuk 

menyelesaikan suatu hal. Topi ini menggali “kepekaan” kita untuk mendapatkan 

nilai yang hampir tidak terlihat. 

5. Topi hijau adalah topi kreatif, yang bisa digunakan untuk mencari ide, alternatif 

dan kemungkinan-kemungkinan. Topi ini digunakan untuk memberi ruang, 

waktu, dan ekspektasi kepada semua orang (semua anggota kelompok) untuk 

berkontribusi secara kreatif. 

6. Topi biru digunakan untuk mengatur dan mengendalikan semua topi lainnya. 

Bisa dibilang topi ini semacam berfungsi sebagai moderator dalam sebuah 

diskusi. Misalnya, ketika ketika semua peserta diskusi sedang menggunakan 

“topi hitam”, tapi ada satu orang yang menggunakan “topi merah”, maka topi biru 

akan mengingatkan pesera tersebut untuk kembali ke topi hitam. 

Dengan berpikir secara paralel, semua orang berpikir dengan metode yang sama, 

dalam waktu yang sama, maka semua orang bisa bersama menjelajah untuk menemukan 

satu kebenaran atau solusi permasalahan. Metode ini juga dapat membantu mempercepat 

untuk mendapatkan kebenaran atau alternatif solusi. Uraian lengkap tentang 6 topi 

pemikiran ini bisa dibaca di dalam buku Edward De Bono, yang berjudul “ How to have a 

beautiful mind” (penerbit Elex Kompas Gramedia, tahun 2017). 
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KENING kita bisa berkerut ketika mendengar wawasan kebangsaan, demokrasi, dan politik, 

dalam satu tarikan nafas kalimat. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh ketiga konsep ini dan 

mengapa penting untuk milenial? 

Dalam perjalanan bangsa ini, konsep “wawasan kebangsaan” bukan hal yang asing. 

Konsep ini muncul seiring sejarah hasil perenungan ide-ide oleh para tokoh gerakan dan juga 

tercerminkan dalam perbuatan mereka. Wawasan kebangsaan kita berdiri di atas keberagaman 

identitas sebagai Indonesia, yang terdiri dari suku, agama, jenis kelamin, dan juga adat istiadat. 

Demokrasi yang dikenal saat ini pun telah mengalami jatuh bangun yang cukup panjang. 

Demokrasi merupakan system yang dianut berbagai bangsa di dunia untuk mengatur 

jalannya kehidupan sosial, ekonomi dan politik, yang mencakup sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dengan mekanisme checks and balances (sistem koreksi). Demokrasi 

menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam kaitannya 

dengan partisipasi sebagai warga negara. Faktanya, hak untuk berpartisipasi ini dilakukan 

tidak hanya pada saat pemilu melalui pencoblosan surat suara. Dalam kehidupan sehari-hari 

di Indonesia, pasca periode rezim otoriter Orde Baru kita saksikan dan alami bahwa hak-hak 

seperti kemerdekaan berpendapat seperti dalam bentuk demonstrasi dan memberi kritik lewat 

media massa sudah sangat umum dilakukan. Namun di sisi lain ada pula proses penyampaian 

pendapat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan yang kurang tepat karena membawa 

dampak destruktif yang merugikan kepentingan publik lebih besar. Di sinilah kita “diuji” untuk 

berpikir dengan jernih apakah sebagai “generasi milenial” yang hidup di Indonesia hanya akan 

berpikir mengenai hak-hak kita tanpa mempertimbangkan kewajiban sebagai warga negara. 

Pelatihan mengenai wawasan kebangsaan, demokrasi dan politik diharapkan dapat 

membantu generasi milenial agar menjadi warga negara yang baik, aktif, mempunyai daya pikir 

kritis sehingga berpartisipasi secara positif untuk mengubah dunia di sekitar kita. 

PENGANTAR 

MATERI 4 
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TUJUAN 

⚫

politik . 

⚫

 

⚫

 

 

⚫

politik. 

⚫  

⚫

 

OUTPUT 

 
⚫

nya dengan demokrasi serta politik. 

⚫

dan sistem yang demokratis. 

⚫

kehidupan sehari-hari. 

METODE 

⚫ Brainstorming 

⚫  

⚫  

⚫  
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator memulai aktvitas kelas dengan memberikan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta mereview materi sebelumnya dengan cara tanya 

jawab (quiz) atau bermain. 
 

Langkah 2: Brainstorming (15 menit) 

1. Fasilitator menanyakan: siapa yang tahu pengertian wawasan kebangsaan, 

demokrasi, dan politik? Apa saja cakupannya? Apa saja contoh-contoh dalam 

kehidupan sehari-hari? 

2. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari jawaban peserta. 
 

Langkah 3: Pemaparan materi dan tanya jawab (30 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dan contohnya dalam 

kehidupan sehar-hari. 

2. Fasilitator menjelaskan pengertian demokrasi dan contohnya, terutama di Indonesia. 

3. Fasilitator menjelaskan pengertian politik dan relasinya dengan hak-hak dalam 

demokrasi dan wawasan kebangsaan. 

4. Fasilitator memaparkan aspek-aspek yang dianggap penting oleh milenial dalam 

aplikasi wawasan kebangsaan dan demokrasi. 

WAKTU 

 

 

⚫  

⚫  

⚫ Metaplan. 

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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Langkah 4: Permainan Peran dilanjutkan Diskusi Kelompok (30 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dengan cara bermain meng- 

hitung a,b,c, atau 1,2,3. Langkah-langkahnya: fasilitator meminta setiap peserta 

untuk mengambil satu kertas gulung (seperti kertas nama arisan) yang sudah di- 

siapkan oleh fasilitator di depan kelas. Kerta gulung berisi nama-nama pahlawan 

nasional (laki-laki dan perempuan). 

2. Peserta lalu dibagi ke dalam 5 kelompok dan peserta berkumpul bersama kelom- 

poknya masing-masing. 

3. Bermain Peran. 

 

Langkah 5: Kesimpulan dan penutup (5 menit) 

1. Fasilitator menegaskan kembali isu-isu utama dari materi yang dibahas. 

2. Fasiliator menutup sesi dengan mengajak peserta bernyanyi dan atau olahraga 

kecil di tempat (physical movement). 

 
 

 

 

Hak Masyarakat dan Individu dalam Aplikasi Perda Keluar Malam 

Di kawasan X, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang melarang warga 

terutama perempuan remaja, maupun dewasa untuk keluar atau berada di luar rumah jika 

waktu mencapai pukul 2300. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Bupati dengan 

persetujuan DPRD. Adapun alasan dari keluarnya aturan itu adalah untuk mencegah 

kerusakan moral jika perempuan masih ada di jalan sampai malam. Tak lama setelah 

aturan itu dikeluarkan, muncul suara-suara yang menyatakan keberatan. Alasan 

keberatan pada aturan ini terutama karena warga perempuan banyak yang kuliah dan 

bekerja, atau mempunyai urusan di luar rumah yang menyebabkan pulang larut. Warga 

laki-laki juga ada yang keberatan karena mereka tidak semua bekerja penuh di luar 

rumah melainkan gentian dengan istri. Pemilik warung perempuan merasa aturan itu 

didasari oleh prasangka buruk bahwa perempuan tidak bisa menjaga diri mereka. 

 
PEMERAN: 

 Asih: Bupati, usia 47, karir cemerlang, keluarga elite. 

 Sunarto: anggota DPRD, partai pendukung A; koalisi bupati; pengusaha yang sering 

dapat bantuan pemerintah. 

 Lina: anggota DPRD, parpol B, oposisi Bupati, wiraswastawati UMKM dengan 

biaya sendiri. 

LEMBAR KERJA: Permainan Peran 

SKENARIO 1 
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 Indri: mahasiswi Teknik Arsitektur dan part timer di radio FM swasta di luar kota. 

 Ahmad: ayah 2 anak, pekerja paruh waktu bergantian dengan istri. 

 
SETTING: 

 Suasana 1 di ruang kantor Bupati, memperlihatkan Bupati Asih memgang map 

dan membacakan sesuatu, di depan sorotan kamera TV . 

 Suasana 2: Anggota DPRD Sunarto menyebut dukungannya. 

 Suasana 3: Warga menyaksikan TV siaran langsung bupati dan mengeluh. 

 Suasana 4: Anggota dewan Lina mengajak wraga dialog dengan bupati. 

 
DIALOG: 

 
Bupati Asih: (Pidato singkat di meja kerja disorot TV local) “dengan ini saya tegaskan 

bahwa aturan keluar malam ini khusus untuk mencegah kejahatan. Banyak kasus 

perempuan diserang dan saya piker ini sesuai agama Islam, melindungi masyarakat”. 

 
Anggota Dewan/ Sunarto /Partai Pendukung: Bagus itu Bu, memang perempuan 

nggak bagus kalau keluar malam. Nanti saya bantu sosialisasikan Perdanya. 

 
Warga 1 (mahasiswi, Lina): (menelpon ibunya) Maaah gimana ini aku nggak bisa 

pulang cepat? Rumah kita di Tangsel, kampusku di Salemba. Kan aku mesti kerja 

sambal kuliah?! Aturan apaan sih ini bikin susah aja deh. Aku mau protes ah sama 

teman-teman ke kantor Dewan. 

 
Warga 2 (Pak Ahmad, pekerja paruh waktu): waduh lha gimana?? Saya kan hanya bisa 

kerja pagi sampai sore karena badan nggak fit. Sedangkan istriku bekerja sore sampai 

malam, apa dia melanggar aturan? Kalau nggak kerja siapa yang bayar sewa rumah 

dan menyekolahkan anak? Pemda mau menanggung? 

 
Anggota dewan 2/ Susi/ partai oposisi: Begini, Pak, Bu harap sabar ya. Saya paham 

tidak semua dukung rencana Bupati. Saya akan coba bahas dengan Kaukus Lintas 

Partai di Parlemen, semoga bsia dialog dengan Bupati. 

 
* Diakhiri dengan pertemuan semua pemeran dalam setting musyawarah. 
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Hak Masyarakat dalam konteks Kampanye Pilkada 

Ibu-ibu di sebuah kompleks perumahan di kota resah karena anak-anak dan remaja kerap 

meniru ujaran kebencian bernuansa SARA (Suku,Agama,Ras,Antar golongan) dalam kampanye 

pemilihan kepala daerah (pilkada). Tapi, kampanye pilkada membuat para penjual makanan, 

tukang parkir, persewaan kendaraan, percetakan spanduk kerap mendapat untung karena 

lonjakan pesanan untuk alat-alat peraga pada saat kampanye. Warga setempat termasuk 

anak-anak dan remaja banyak yang senang dengan masa kampanye Pilkada apalagi ketika 

kandidat membagikan souvenir dan menggelar hiburan. Namun ada pula warga yang lebih 

setuju jika kampanye dijadikan arena diskusi, debat antar calon, sebab sebagai pemilih perlu 

tahu apa yang menjadi program dari kandidat. 

 
SETTING: 

Pada suatu siang menjelang sore yang agak terik di depan lapangan terbuka dekat Gedung 

balai pertemuan RT. Beberapa orang tampak bercakap-cakap di samping panggung gembira 

yang tengah dibangun untuk kampanye Pilkada. 

 
PEMERAN: 

 Tiara, Ibu rumah tangga, pengurus Koperasi dan ketua pengajian. 

 Agus, Pak RT, pengusaha konveksi. 

 Anita, Wakil parpol “DSB”, juru kampanye. 

 Rio, kelas 3 SMK, cita-cita menjadi designer grafis, suka main band . 

 Nia: ibu 1 anak, pemilik warung kelontong . 

 
DIALOG: 

Tiara: Begini pak Agus, saya sih nggak apa-apa ada acara pentas, toh kampung ini juga 

jarang ada rame-rame. Tapi nanti bisa rusuh nggak itu? Katanya Parpol DSB mau undang 

artis?? 

Agus RT: Oiya? Saya belum tahu ada artis itu (tapi) memang jadwal yg saya terima mereka 

kampanye Bu. Coba saya kontak jurkamnya, Anita (memegang HP dan mengontak Anita): 

… halo, Bu Anita? 

Anita: Selamat siang Pak, iya saya sendiri. 

Agus: begini Bu saya menanyakan jadwal kampanye partai DSB apakah nanti akan 

undang artis? 

Anita: Rencana begitu Pak, 

Agus: bisa kami bahas dulu ya Bu? Sebab warga nggak ingin ada yang sampai rusuh. 

Anita: baik Pak saya dan tim akan menjadwalkan silaturahmi dulu. 

SKENARIO 2 
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Agus: terima kasih Bu. Salam, 

(tutup telpon, Kembali bicara dengan Bu Tiara) 

Tiara: Waaaah terima kasih Pak. 

(lalu..anak muda Rio bergabung ke kerumunan kecil ini 

Rio: Lho, Pak, Bu, jadi kan acaranya? Emang kampanye mesti ada hiburannya dong. Seru! 

Lagian saya belum tahu mau pilih siapa nih, ada nggak program si calon untuk anak 

muda? 

Agus: Nanti kamu ntonton saja. Kamu udah punya KTP kan Rio, bisa milih ya? Pilih yang 

bener calonnya?) 

Rio: Pasti pak! Kata guru 

saya memilih itu hak dalam demokrasi, eh begitu juga datang kampanye kan pak hehehe. 

(Nia, pemilik warung nimbrung dalam obrolan); 

Nia: ya asal aman sih asik-asik aja, lagian kalua kampanye ada hiburannye kan dagangan 

aye jadi laris manis?) 

 

 
Millenial dan Penanaman Nilai-nilai Pancasila di Era Digital 

“UNTUK merawat kemajemukan, keragaman, ke-Indonesia-an, kuncinya adalah 

menjadikan Pancasila sebagai titik temu dalam kebersamaan kita. Pancasila harus 

menjadi bagian dari cara berpikir dan bertingkah laku anak-anak bangsa ini. Di tengah 

derasnya arus informasi di era digital, perlu cara tepat agar nilai-nilai Pancasila diterima 

semua lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial. Nah, karena generasi milenial 

kerap menghabiskan waktu di depan gadget penanaman nilai-nilai Pancasila harus 

berbasis digital. Bagaimana sih contohnya? Mudah saja, kita bisa nobar putar film tentang 

perjuangan kemerdekaan yang ada di Youtube, bisa dengerin Podcast tentang Pancasila; 

atau bikin lomba komik tentang sila-sila Pancasila dan hasilnya diupload di Instagram!” 

 
SETTING: 

Suasana 1: di kampus, dosen mulai kuliah dan meminta mahasiswa mengumpulkan tugas 

terkait medsos dan gaya hidup anak muda yang mencerminkan sila Pancasila: gotong 

royong. 

Mahasiswanya mencari ide dengan browsing dan mendapatkan contoh lewat film 

perjuangan. Di channel youtube 
 
 

PEMERAN: 

 Asri dan Diana: 18 tahun, mahasiswi semester 3 Fikom, gadget user, punya 4 

platform medsos, aktivis kelompok studi “kritik Sosial”. 

SKENARIO 3 
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 Eko: Dosen Fikom, 40 an, freelancer di advertising company, punya 3 platform 

medsos untuk “Kultwit”, Facebook, dan Instagram. 

 Vino dan Tahir: mahasiswa Fikom, belajar bisnis “distro” online , pemilik 7 akun 

medsos yang sangat aktif membuat content tentang gaya anak muda. 

 
DIALOG: 

Eko: Selamat siang, mahasiswa sekalian coba beri contoh mengenai bagaimana 

nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyarawarah bisa ditampilkan 

lewat medsos. 

Asri: Gampang Pak, saya mau browsing dulu siapa tahu ada …(buka gadget dan klik 

tab Safari) oh ini diaaa… 

Vino: ini gue ada contoh film tapia gak panjang, film tentang perang kemerdekaan Yuk 

nobar! Ntar kita bahas 

Tahir: ah kok film sih, nggak praktis, mending dengerin Podcast aja… kita cek ada yang 

bahas Pancasila nggak sekarang? Bukannya kuno tuh topik? hehehe 

Asri: Hmm aku sih setuju nonton film. Lagipula bisa membahas apa yang ada di film 

itu yang mencerminkan Pancasila. Oiya kalau jadi jangan lupa diupload di Instagram 

kegiatannya, 

Vino: eeeh tapi kita tanya dulu teman2 setuju nggak kalua diskusi dan acara difoto dan 

diupload di medsos ya Pak 

Eko: oh iya benar, supaya mereka semua setuju dan tidak merasa ditinggalkan. 

Eko: Tahir, berikutnya kita bisa mendengarkan podcast sama-sama. Nanti saya cari 

dulu topik yang cocok ya 

 

 

Anak Muda Berpolitik 

Terdapat survei yang menunjukkan bahwa kelompok milenial perkotaan menilai demokrasi 

dan politik Indonesia masih buruk. Politisasi isu agama menjadi alasan nomor satu, disusul 

hoax, korupsi dan radikalisme. 

Meski demikian, banyak juga milenial menyatakan akan tetap memilih pemilihan 

presiden dan anggota dewan legislatif. Menurut milenial, dengan pemilu yang demokratis 

maka mereka bisa mendengar apa saja program atau kebijakan yang mengakomodasi 

kebutuhan mereka sebagai anak muda. Event politik seperti pemilu sebaiknya dirancang 

dengan kreatif dengan menggunakan desain visual menarik, serta semua hal yang terkait 

(mengapa ada pemilu, apa makna golput, apa itu hoax, mengapa penting memilih?) bisa 

dikemas dengan menarik dan disebarluaskan lewat platform media sosial yang punya 

“engagement” tinggi di kalangan milenial. Dengan demikian milenial bisa menambah 

pengetahuan, misalnya memahami dalam kompetisi kandidat tidak boleh melempar hoax, 

SKENARIO 4 
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tidak mengutarakan hate speech, dan inklusif dalam kampanyenya. 

 
SETTING: 

Di sebuah kafe, pembuat konten sedang memilih dari sekian banyak website tentang 

program kandidat pilkada untuk dijadikan materi Pendidikan demokrasi bagi pemula. 

Di tempat lain sekelompok anak sedang browsing berita-berita hiburan dan membahas 

seorang artis muda yang menjadi jurkam. Ternyata artis ini punya beberapa akun medsos 

dan di setiap akunnya selalu menyampaikan himbauan mulai dari “go green”, “stop 

kekerasan” sampai “makan sehat”. Menurut mahasiswa kampanye model ini menarik dan 

mereka suka. 

 
PEMERAN: 

 Dery, Fika: mahasiswa semester 3 FISIP, pemilik beberapa platform medsos, rajin 

kuliah. 

 Stephanie: artis muda yang ikut parpol, aktif kampanye “Go Green” dan “Stop 

Kekerasan,” sangat aktif di Twitter dan Instagram. 

 Joni: Pembuat konten medos yang paham pasar dan gaya hidup anak muda. 

 
DIALOG: 

Stephanie: Pak Joni saya mau membuat akun Instagram saya menjadi lebih hidup 

dan interaktif, bisa minta saran? 

Joni: Ok Mbak, kan audiens Anda banyak anak muda, bagaimana jika isinya adalah 

kegiatan Mbak ketika jalan-jalan? yang natural. 

Stephanie: misalnya? 

Joni: seperti di rumah, Anda memisahkan sampah organik dari yang non organik, 

dalam tempat berbeda. Kegiatan ini difoto lalu dimuat ke Instagram dan diberi 

“caption”, anak muda Go Green! 

Stepphanie: Wah bagus sekali Pak nanti saya coba. 

(Berikutnya diberi contoh Instagram yang ada foro daur ulang sampah/Go Green). 

Dery: Wah ini ada akun bagus nih Fik, artis muda yang sadar lingkungan! 

Fika: Oiya? Sini gua lihat deh. Apa dia di partai X? 

Dery? Ya benar, kok tau sih? Gue pikir anak muda nggak maun berpolitik, hehe 

Fika: Kalau politiknya kayak gini (menunjuk foto kampanye Go Green Stephani di 

akun Instagram) ya gue maul ah! Udah orangnya keren, pinter, isunya penting lagi. 

Dery: Iya betul juga, urusan sampahkan memang harus kita perhatikan bareng- 

bareng. 

Fika: Bener Dery, apalagi kampanye Stephani ini nggak pakek hoax-hoax itu, tuh 

liat kan. Foto dia sendiri semua, ada yang lagi di tempat olah sampah, ada yang di 

rumahnya, Go Green anak muda. 
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Milenial dan Perundungan di dunia Internet 

“Media sosial memiliki manfaat yang baik. Kita bisa mempererat hubungan kita dengan 

orang lain, bisa melihat posting-an yang bermanfaat, menghibur, dan lain-lain. Namun 

di tidak bisa diingkari bahwa muncul juga masalah-masalah sosial yang baru. Cyber- 

bullying, yaitu mem-bully dengan membuat posting-an yang menjelek-jelekan target 

atau dengan cara lain melalui media sosial. Hal ini merupakan masalah yang sama sekali 

tidak boleh dianggap remeh, karena telah memakan jiwa. Bentuk cyber-bullying salah 

satunya yaitu komentar jahat yang sengaja ditujukan kepada target untuk merendahkan 

harga diri target tersebut Bentuk dari komentar jahat bisa berupa ejekan, hinaan, label- 

label negatif, sesuatu yang terkait dengan harga diri misalkan murahan, SKSD (Sok Kenal 

Sok Deket), sok gaul, sok cantik, dan lain-lain. Kehadiran media sosial mengubah gaya 

komunikasi orang Indonesia yang tadinya sopan menjadi lebih spontan.” 

 
SETTING: 

Di rumah, seorang anak perempuan yang masih SMA sudah berhari-hari tidak sekolah kare- 

na malu, katanya. Ibunya tanya mengapa. Si anak SMA tidak mau menjawabnya. Ibu si anak 

SMA kemudian menanyakan dan mencek kepada guru sekolah dan teman-temannya tapi 

tidak ada yang tahu. Setelah ditelusuri ternyata anak ini mengurung diri karena dibully le- 

wat akun instagramnya. 

 
PEMERAN: 

 Tiara: Anak SMA kelas 3, aktif di kegiatan Karate dan mengaji, suka drakor, punya 

akun Line dan Instagram. 

 Lusi dan Faisal: Teman-teman Tiara di kelas dan di medsos. 

 Dewa: Guru kelas Tiara. 

 Susi: Ibu Tiara. 

 
DIALOG: 

Tiara: Aku nggak mau sekolah, Ma. Teman-teman meledek aku terus karena nilaiku jelek. 

Susi: Siapa yang bilang begitu Nak? Di mana. 

Tiara: Aku baca di Instagram, nggak mau lagi aku sekolah. 

Susi: Coba Mama baca ya. (Membuka akun), Wah kok begini, kalau begitu kamu 

jangan balas satu per satu, deactivate dulu saja. 

Tiara: Baik Ma. 

Susi: Jangan posting hal-hal yang sifatnya terlalu pribadi, seperti nilai raport, 

Tiara: Kalau foto piala karate boleh kan Ma? 

Susi: Itu nggak apa-apa?. 

SKENARIO 5 
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Faisal:Sore… Tiara ada Tante?. 

Lusi: Sore Tante, ini Lusi. 

Susi: oh silakan, kalian baik sekali sudah datang. 

Lusi: Iya Bu, ini bersama Pak Dewa guru juga datang. 

Susi: Wah terima kasih silakan duduk. 

Dewa: terima kasih Bu. Ini saya hanya ingin tahu keadaan Tiara, semoga dia sudah 

lebih baik. 

Susi: Baik Pak, bagaimana cara agar anak-anak tidak terpapar perundungan di 

internet?. 

Dewa: Begini Bu. Internet itu penting, tapi sebaiknya orangtua pun aktif memonitor 

kegiatan anak. 

Susi: Begitu ya Pak. Caranya? 

Dewa: Di sekolah saya sudah berkali-kali menyampaikan agar siswa tidak bermain 

gadget pada jam sekolah dan tidak memposting hal-hal yang terlalu pribadi 

sifatnya di medsos. Selain itu, seleksi teman-teman di medsos, jangan hanya karena 

banyak like lalu gampang memberi informasi. 

Faisal dan Lusi: saya menyimak Pak. Baik Pak saya akan berhati-hati dalam 

memposting sesuatu di akun medsos. 

Susi: terima kasih Pak Dewa. 

Dewa: semoga Tiara cepat gembira lagi ya. Kita hanya bisa mengontrol apa yang 

kita posting agar tidak mendapat gangguan dari orang lain. 

 

 

 

 

 
 kelompok 

  

 

Wawasan 

 

Demokrasi 

Pancasila 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Pancasila? 
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Tips analisis studi kasus: 

1. Menggunakan “think-pair-share” untuk mengembangkan pengetahuan “bagaimana 

sebaiknya” dengan cara-cara partisipatif, musyawarah. 

2. Bicara bergiliran dan saling mendengarkan dengan seksama sebelum melakukan 

diskusi dan analisis serta mengambil keputusan. 

3. Batasan pembahasan setiap studi kasus @15 menit. 
 

Permainan peran untuk 2 studi kasus (@20 menit) 

1. Permainan peran memberi peserta kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Permainan peran bisa menantang “comfort zone” peserta untuk mempertanyakan, 

menyelesaikan konflik (yang muncul dalam diri mereka) dan mengeksplorasi konsep 

keadilan dan kesetaraan. 

3. Permainan peran bisa membuka kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana pe- 

ngambilan keputusan perlu menyeimbangkan kebutuhan (apa yang dianggap) “suara 

mayoritas” dengan kebutuhan “kelompok minoritas”. 

 
 kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uraian nilai-nilai 

dan politik yang 

mempengaruhi 

 

 

 

dipahami 

 

 

 Partisipasi milenial 
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4. Pengetahuan dan keterampilan dari permainan peran memungkinkan peserta untuk 

menerapkan pemahaman mereka dengan peran, hak dan tanggung jawab di dunia 

nyata sebagai warga negara. 

5. Selain itu, permainan peran membantu peserta mengerti dan dapat mengartiku- 

lasikan bagaimana keputusan, pilihan, peluang, dan konflik bisa mempengaruhi op- 

si-opsi tindakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

 

Tips permainan peran: 

1. Dibuat berdasarkan lima skenario. 

2. Peserta membaca skenario, membagi peran di antara mereka dan mereka-mereka 

dialog berdasarkan skenario. 

3. Usahakan ada property setting (dekorasi atau iringan musik) yang sederhana, sesuai 

dengan skenario; dan atribut/asesoris yang dipakai pemeran sehingga bisa meng- 

gambarkan situasi dan membuat permainan peran ini lebih “hidup”. 

Cara pembagian pemain peran: 

1. Kelas dihitung jumlah pesertanya dan dibuat menjadi beberapa kelompok. 

2. Dimusyawarahkan di antara kelompok siapa memerankan apa dan apa yang diucapkan 

3. Memperhatikan keseimbangan gender dalam membagi peran. 

4. Kelompok yang terbentuk kemudian mulai diskusi/permainan. 

 
Permainan peran dan aplikasi selanjutnya 

Pengalaman permainan peran/membantu peserta dalam “self reflection”: 

1. Siapa saya dan apa saja pilihan-pilihan yang ada? (reflektif). 

2. Apa yang mungkin? (kreatif). 

3. Bagaimana saya terhubung dan berhubungan dengan orang lain? (kolaboratif). 

4. Bagaimana saya dapat membuat perbedaan yang berguna? (konstruktif). 

 
Renungkan / Kolaborasi 

1. Gunakan enam topi berpikir de Bono untuk mengevaluasi kelima studi kasus dari 

berbagai perspektif. 

2. Jika fasilitator melaksanakan tugas ini sebagai kegiatan pembelajaran kolegial, per- 

timbangkan untuk membagi tugas dengan berfokus pada salah satu berikut ini dan 

berbagi tanggapan dengan peserta: 

3. Satu satu studi kasus dari perspektif masing-masing dari enam topi berpikir. 

 
Fakta (Topi Putih): 

1. Apa yang dicapai dalam hal nilai-nilai partisipatif pengetahuan, keterampilan dan re- 

ferensi? 

2. Bagaimana nilai perdamaian dan konflik (individu, komunitas dan partisipasi) didemon- 

strasikan? / Keyakinan (Topi merah): 
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3. Bagaimana sikap fasilitator dan peserta berubah seiring waktu? 

4. Apa yang menyebabkan perubahan itu? 

5. Apa yang mungkin menjadi keyakinan tentang konflik dan resolusinya yang di- 

pegang oleh fasilitator? 
 

Manfaat (Topi Kuning): 

1. Bagaimana peserta dipersiapkan untuk kehidupan saat ini sebagai keluarga, komu- 

nitas dan bagian dari proses pelatihan? 

2. Bagaimana peserta dipersiapkan untuk kehidupan masa depan mereka? 

3. Kekhawatiran apa yang mungkin dimiliki para fasilitator pada awalnya ketika beker- 

ja dengan cara pelatihan partisipatif ini? 

4. Hambatan atau hambatan apa yang mungkin dihadapi peserta dan fasilitator? 

5. Bagaimana fasilitator dapat mengatasi kemungkinan rintangan? 

6. Apakah ada pendekatan lain yang bisa diterapkan dan memberikan keluaran yang sama? 

 
Pengorganisasian (Topi Biru): 

1. Langkah apa yang mungkin diambil fasilitator dalam merencanakan pelatihan 

yang lebih interaktif? 

2. Bagaimana para fasilitator dapat memperluas program pelatihan lebih lanjut? 

 

*Enam topi berpikir adalah alat pemikiran dan reflektif yang membantu pengguna 

melihat topik atau masalah dari berbagai perspektif. Alat ini dibuat oleh Edward de 

Bono. 

 

Menarik kesimpulan 

1. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk menghubungkan pengalaman dengan 

aktivitas menganalisis lima studi kasus dan permainan peran berdasarkan kelima studi 

kasus. 

2. Apa saja hal-hal yang telah dipelajari dari studi kasus untuk membangun dan meme- 

lihara ruang pelatihan yang demokratis? Apakah hal ini bisa diterapkan di kehidupan 

sehari-hari? 

3. Fasilitator dan peserta akan terlibat dalam perbandingan permainan peran dan pelati- 

han analisis studi kasus ,mengembangkan apresiasi bagaimana para pihak dalam studi 

kasus bisa menganalisis situasi konflik, membaca posisi masing-masing, belajar ber- 

negosiasi, memahami kapan saat untuk berkompromi, dan mencari penyelesaian konflik 

yang menempatkan penghargaan pada satu sama lain pihak. 

4. Akhirnya fasilitator bisa menekankan bahwa hal-hal yang dibahas bersama mungkin 

dapat diterapkan dalam konteks tantangan situasi yang berbeda, dan peserta dapat me- 

nerapkan strategi sebagai individu dan bagian dari masyarakat sesuai konteks. 
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1. Wawasan kebangsaan 

a. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara 

orang dan negara. 

b. Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” berarti 

kelompok masyarakat yang bersamaan asal 

keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta 

berpemerintahan sendiri. Juga, “kebangsaan” 

mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai 

golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai 

(yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran 

diri sebagai warga dari suatu negara. 

c. Wawasan kebangsaan dapat dipahami sebagai jiwa, cita-cita, atau pandangan hidup 

yang merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik.1 

d. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang 

Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut), dan juga 

dasar laut dan tanah di bawahnya, serta dan (kaawasan) udara di atasnya secara tidak 

terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh mencakup segenap 

bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pertahanan dan keamanan. 

e. Selain itu, konsep “Nasionalisme” juga merupakan bagian dari wawasan kebangsaan 

yang menunjukkan pikiran atau perbuatan yang menonjolkan identitas kolektif 

sebagai bangsa atau nation-Indonesia. Namun demikian, nasionalisme yang dikenal 

bukanlah nasionalisme sempit yang condong kepada fasisme. 

f. Perlu diingat bahwa aspek wawasan kebangsaan ini terkait dengan realitas 

“keberagaman” yaitu suatu kondisi pada kehidupan masyarakat Indonesia yang 

heterogen dalam. Hal suku, bangsa, ras, agama, budaya, agama, dan gender. Turunan 

dari wawasan kebangsaan ini tercakup dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang 

merujuk pada kenyataan heterogen tadi. 

g. Wawasan kebangsaan ini merupakan hasil proses panjang sebagai pertautan ide- 

ide dengan artikulasi aktivitas perjuangan anti penjajahan oleh berbagai organisasi 

kerakyatan. 

h. Dalam wawasan kebangsaan terdapat keinginan agar bangsa Indonesia mampu 

menyampaikan jati diri di tengah pergaulan antarbangsa tanpa berendah diri, bisa 

mengembangkan sikap sebagai bangsa yang yakin akan kekuatan nilai-nilai budaya ada. 

1 Bennedict Anderson, Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London: Verso, 1991. 
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i. Setiap bangsa mempunyai wawasan kebangsaan ini. 

Di Indonesia pendapat mengenai kebangsaan juga 

dikemukakan oleh Presiden Sukarno atas dasar 

ideologi atau atas dasar geografi atau paham 

geopolitik, seperti yang dikemukakan Bung Karno pada 

pidato 1 Juni 19452: “Seorang anak kecil pun, jikalau 

ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa 

kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta 

itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau- 

pulau di antara 2 lautan yang besar; Lautan Pasifik dan 

Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Autralia. Seorang anak 

kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, 

kepulaua Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan.” 

j. Sementara itu, Mohammad Hatta memahami agak berbeda: “bangsa ditentukan oleh 

sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan 

yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang 

bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur 

yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh 

karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.”3 

k. Wawasan kebangsaan sebagai suatu cara pandang sebaiknya bisa dimengerti dan 

diterima oleh generasi muda termasuk dengan“4 pilar berbangsa dan bernegara” 

sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

l. Wawasan kebangsaan dapat menjadi titik penyambung antarkelompok dalam 

kehidupan bermasyarakat sehingga isu-isu atau masalah yang pemicu konflik 

dapat diatasi lebih cepat. 

m. Wawasan kebangsaan saat ini setelah 75 tahun merdeka perlu memperlihatlan 

ketersambungan antara dinamika global dan nasional, sehingga orang Indonesia tidak. 

n. Wawasan kebangsaan adalah bagian yang melekat pada “nation and character building”. 

o. Dengan maraknya penggunaan alat komunikasi smart dan derasnya arus informasi 

akibat internet, menyebarluaskan ide-ide kebangsaan, demokrasi, dan politik 

sebaiknya dilakukan secara interaktif dan menggunakan contoh bukan dengan 

hapalan semata. 

 
 

 

2 Bennedict Anderson, Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London: Verso, 1991. 

3 Bennedict Anderson, Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London: Verso, 1991. 

4 Bennedict Anderson, Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London: Verso, 1991. 

 

bagian dari wawasan 
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2. Demokrasi 

a. Sejarah panjang demokrasi dari Eropa dibawa lewat pengetahuan dan interaksi 

antara pemerintahan dan elite setempat dengan kebudayaan Barat melalui 

medium kolonialisme. 

b. Demokrasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua istilah 

lainnya. Demos= rakyat dan kratein= memerintah, memerintah. "Demokrasi” adalah 

pemerintah oleh rakyat atau pemerintah mayoritas. Demokrasi, sebagai bentuk 

Negara, harus dibedakan dari monarki, aristokrasi, dan kediktatoran. 'Pemerintah 

berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. (Abraham Lincoln). 

c. Elemen-elemen kunci dari prinsip demokrasi: 

 Ada partisipasi warga dalam pengambilan keputusan (pemilu). 

 Ada sistem keterwakilan (DPRD/ DPR/DPD) 

 Negara hukum 

 Aturan sistem pemilihan 

 Ada kesetaraan di antara warga negara 

 Ada kebebasan yang diberikan atau dipertahankan oleh warga negara 

 Pendidikan 

d. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik karena: 

 Merupakan bentuk pemerintahan yang lebih akuntabel sebab harus 

merespon kebutuhan masyarakat. 

 Bisa meningkatkan mutu pengambilan keputusan yang didasarkan pada 

konsultasi dan diskusi. 

 Menyediakan cara untuk menangani perbedaan dan konflik 

 Meningkatkan martabat warga negara karena dilandasi prinsip persamaan politik. 

 Memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan sistem yang mendorong penguasa 

(presiden) memperbaiki kesalahannya/ mengubah keputusan mereka atau diganti. 

e. Demokrasi di Indonesia adalah Sistem presidensial dengan negara berbentuk 

Republik yang berdasarkan pada Konstitusi UUD 1945 Amandemen Keempat. 

f. Selanjutnya para pemikir bangsa yang mendapat kesempatan untuk menimba 

ilmu berupaya untuk merumuskan cita-cita kebangsaan dengan merefleksikan 

pada dinamika perjuangan bangsa dalam tatanan dunia global. 

g. Era Demokrasi Liberal (Indonesian: Demokrasi Liberal) di Indonesia dimulai pada 

17 Agustus 1950. Indonesia Serikat kurang dari setahun setelah pembentukannya, 

dan diakhiri dengan pemberlakuan darurat militer dan Keputusan Presiden Sukarno 

tahun 1959 tentang pengenalan Demokrasi Terpimpin. 

h, Pemerintahan Orde Baru mengklaim melaksanakan Demokrasi Pancasila namun di 

masa itu politik Indonesia tidak benar-benar mengedepankan hak-hak rakyat, me- 

lainkan lebih bercorak otoriter. "Lima prinsip" Pancasila lebih digunakan sebagai alat 
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politik kepentingan penguasa dan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok di 

luar dirinya 

i. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia diubah dari rezim yang 

sangat tersentralisasi menjadi demokrasi yang dinamis melalui pemilihan umum 

pada tahun 1999. Secara umum Indonesia mengalami apa yang juga dialami oleh 

banyak negara demokratis yaitu meningkatnya intoleransi, kecdenderungan politik 

dengan kekerasan kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat, dan munculnya 

hambatan pada kebebasan sipil. 

j. Demokrasi yang dinamis membutuhkan pergeseran total arah dalam pembangunan 

ekonomi, yang berwawasan untuk pemenuhan keadilan masyarakat. 

k. Demokrasi yang efektif membutuhkan pemutusan politik uang dari proses politik 

formal seperti pemilu agar dapat menghasilkan demokrasi yang bersih dan bertahan. 

l. Namun demikian,di tengah kecenderungan pendekatan pembangunan yang dibutuhkan, 

kritik-kritik dari organisasi masyarakat sipil kerap menghadapi respons negatif. 

m. Demokrasi Pancasila pasca reformasi 1998 lebih menekankan pada pemenuhan 

nilai-nilai dari pasal-pasal Pancasila untuk memberi penghormatan pada hak- 

hak beragama, mewujudkan kesejahteraan, memberi penghormatan atas HAM, 

mengedepankan dialog, menyadari kesetaraan gender, serta diwujudkan dengan 

cara yang efektif, sehat, tidak mengorbankan satu kelompok di atas kelompok 

lainnya. 

n. Di sisi lain demokrasi di Indonesia telah ditandai dengan maraknya kelahiran or- 

ganisasi masyarakat sipil, LSM, aktivisme para pemimpin adat setempat, cendeki- 

awan, kelompok tani dan serikat pekerja. 

o. Mereka ini telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi 

di tingkat lokal dan regional. 

p. Namun demikian, di tengah kecenderungan pendekatan pembangunan kritisisme 

dari organisasi masyarakat sipil kerap menghadapi respons negatif. 

q. Demokrasi Pancasila yang ideal dan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri 

bangsa ini masih berpeluang untuk diwujudkan dengan cara yang efektif, sehat, 

tidak mengorbankan satu kelompok dari kelompok lainnya. 

r. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam keterlibatan anak muda 

ketika memahami isu-isu hak asasi manusia dan bagaimana berpartisipasi aktif 

dalam masyarakat. 

3. Penataan Politik 

Setelah Reformasi 1998, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dilengkapi dengan 

keberadaan lembaga-lembaga lain yang fungsinya untuk memperbaiki situasi demokrasi, 

menghapus praktik korupsi, menghapus diskriminasi, dan mendorong kesetaraan gender 

serta melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga negara: 
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1993 Komisi Nasional 

Hak Asasi 

Manusia 

Didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 

50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas 

HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang 

juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, 

keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan 

wewenang Komnas HAM. 

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM 

juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan 

dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tantang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan 

Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga 

yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat. Dalam melakukan 

penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk 

tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi 

Manusia dan unsur masyarakat. 

Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan 

kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi 

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah 

yang dilakukan secara berkala atau insidentil 

dengan cara memantau, mencari fakta, menilai 

guna mencari dan menemukan ada tidaknya 

diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti 

dengan rekomendasi. 

Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah 

mengalami enam kali periodisasi keanggotaan, 

yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007- 

2012, 2012-2017, dan 2017-2022. 
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Tujuan 

Di dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak 

Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari 

Komnas HAM adalah: 

 Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi 

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan 

Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

 Meningkatkan perlindungan dan penegakan 

hak asasi manusia guna berkembangnya 

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 

kemampuan berpartisipasi dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Alat Kelengkapan Lembaga 

Alat kelengkapan Komnas HAM terdiri atas Sidang 

Paripurna dan Subkomisi. Disamping itu, Komnas 

HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai 

unsur pelayanan. 

Sidang Paripurna 

Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi di Komnas HAM, yang terdiri atas 

seluruh anggota Komnas HAM. Sidang Paripurna 

menetapkan Tata Tertib, Program Kerja dan 

Mekanisme Kerja Komnas HAM. 

Sub-komisi 

Pada periode keanggotaan 2017-2022, Sub- 

komisi Komnas HAM terdiri atas: 

 Subkomisi Pemajuan HAM, yang terdiri atas 

fungsi Pengkajian dan Penelitian dan fungsi 

Penyuluhan, 

 Subkomisi Penegakan HAM, yang terdiri atas 

fungsi pemantauan/penyelidikan dan fungsi 

mediasi. 
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Instrumen Hak Asasi Manusia 

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 

guna mencapai tujuannya Komnas HAM 

menggunakan sebagai acuan intrumen-instrumen 

yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun 

internasional. 

 

1998 KOMISI 

NASIONAL 

Anti Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 

1998, setelah runtuhnya rezim Suharto yang 

menindas ( 1966–1998). Tahun 1998, pada masa 

transisi dari kediktatoran menuju demokrasi, 

banyak perempuan mengalami pelecehan. 

Sepanjang tahun 1990-an, kelompok masyarakat 

sipil bersikeras bahwa negara mulai menerima 

tanggung jawab atas bentuk khusus kekerasan 

gender ini. AKtivis perempuan melobi untuk 

pembentukan sebuah organisasi yang fokus pada 

hak asasi perempuan bersama dengan Komisi Hak 

Asasi Manusia Indonesia yang disebut KOMNAS 

HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). 

KOMNAS PEREMPUAN Adalah lembaga 

negara yang independen untuk penegakan hak 

asasi manusia perempuan Indonesia. 

Dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 

181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, 

yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 

Tahun 2005. 

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan 

masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, 

kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung 

jawab negara dalam menanggapi dan menangani 

persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan 

tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual 

yang terutama dialami oleh perempuan etnis 
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Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai 

kota besar di Indonesia. 

Komnas Perempuan tumbuh menjadi 

salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia 

(LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang 

dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah 

aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini 

contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan 

meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan 

upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan 

baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun 

internasional. 

LANDASAN KERANGKA KERJA KOMNAS 

PEREMPUAN: 

 Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

(CEDAW) 

 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang 

Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan 

dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 

Kejam atau tidak Manusiawi (CAT) 

 Deklarasi Internasional tentang Penghapusan 

Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan- 

kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia. 

 
TUJUAN KOMNAS PEREMPUAN: 

 Mengembangkan kondisi yang kondusif 

bagi penghapusan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan dan penegakan hak-hak 

asasi manusia perempuan di Indonesia; 

 Meningkatkan upaya pencegahan dan 

penanggulangan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan dan perlindungan hak- 
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hak asasi perempuan. 

 
MANDAT DAN KEWENANGAN: 

 Menyebarluaskan pemahaman atas segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan 

Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan, serta penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan; 

 Melaksanakan pengkajian dan penelitian 

terhadap berbagai peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, serta berbagai 

instrumen internasional yang relevan bagi 

perlindungan hak-hak asasi perempuan; 

 Melaksanakan pemantauan, termasuk 

pencarian fakta dan pendokumentasian 

kekerasan terhadap perempuan dan 

pelanggaran HAM perempuan, serta 

penyebarluasan hasil pemantauan kepada 

publik dan pengambilan langkah-langkah 

yang mendorong pertanggungjawaban dan 

penanganan; 

 Memberi saran dan pertimbangan kepada 

pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, 

serta organisasi-organisasi masyarakat guna 

mendorong penyusunan dan pengesahan 

kerangka hukum dan kebijakan yang 

mendukung upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan, serta perlindungan 

HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi 

perempuan 

 Mengembangkan kerja sama regional dan 

internasional guna meningkatkan upaya- 

upaya pencegahan dan penanggulangan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
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Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan 

pemajuan hak-hak asasi perempuan. 

 
PERAN KOMNAS PEREMPUAN: 

 Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran 

HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan 

hak perempuan korban; 

 Pusat pengetahuan (resource center) tentang 

hak asasi perempuan; 

 Pemicu perubahan serta perumusan 

kebijakan; 

 Negosiator dan mediator antara pemerintah 

dengan komunitas korban dan komunitas 

pejuang hak asasi perempuan, dengan 

menitikberatkan pada pemenuhan tanggung 

jawab negara pada penegakan hak asasi 

manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; 

 Fasilitator pengembangan dan penguatan 

jaringan di tingkat lokal, nasional, regional 

dan internasional untuk kepentingan 

pencegahan, peningkatan kapasitas 

penanganan dan penghapusan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan. 

 
VISI 

Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional 

untuk pembaruan pencegahan kekerasan 

tehadap perempuan, perlindungan perempuan 

dan pemulihan bagi perempuan korban 

kekerasan, dalam kerangka HAM yang peka 

gender dan lintas batas dengan kepemimpinan 

perempuan. 

 
MISI 

 Mendorong lahirnya kerangka kebijakan 
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negara dan daya dukung organisasi 

masyarakat sipil dalam mengembangkan 

model sistem pemulihan yang komprehensif & 

inklusif bagi perempuan korban kekerasan; 

 Membangun standard setting pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan yang akan 

digunakan oleh masyarakat, negara, dan 

korporasi; 

 Memperkuat infrastruktur gerakan lintas 

batas untuk peningkatan kapasitas sumber 

daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan; 

 Meningkatkan dukungan negara dan 

masyarakat terhadap penguatan 

kepemimpinan perempuan di segala bidang, 

termasuk perlindungan bagi Perempuan 

Pembela HAM; 

 Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh 

dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai 

bentuk akuntabilitas mekanisme HAM 

khususnya penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan, dalam upaya mendorong 

perlindungan dan pemajuan HAM perempuan. 

 
NILAI DASAR 

 Dalam menjalankan organisasi dan 

kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang 

pada tujuh (7) nilai dasar : 

 kemanusiaan – bahwa setiap orang wajib 

dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki 

harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali. 

 Kesetaraan dan keadilan jender – bahwa 

relasi antara laki-laki dan perempuan 

pada hakekatnya adalah setara dan segala 

tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya 
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organisasi, yang sedang diupayakan terbangun 

seharusnyalah menjamin tidak terjadi 

diskriminasi dan penindasan berdasarkan 

asumsi-asumsi tentang ketimpangan 

peranantara laki-laki dan perempuan. 

 Keberagaman – bahwa perbedaan atas dasar 

suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya 

merupakan suatu hal yang perlu dihormati, 

bahkan dibanggakan, dan bahwakeberagaman 

yang sebesar-besarnya merupakan kekuatan 

dari suatu komunitas atau organisasi jika 

dikelola dengan baik. 

 Solidaritas – bahwa kebersamaan antara 

pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi 

yang sama, termasuk antara aktivis dankorban, 

antara tingkat lokal, nasional dan internasional, 

serta antara organisasidari latar belakang 

yang berbeda-beda, merupakan sesuatu 

yang perlu senantiasa diciptakan, dipelihara 

dan dikembangkan karena tak ada satu pun 

pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur 

secara sendiri-sendiri. 

 Kemandirian – bahwa posisi yang mandiri 

tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang 

kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

penegakan hak-hak asasi manusia bagi kaum 

perempuan tanpa tekanan dan kewajiban- 

kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga 

dari visi dan misinya. 

 Akuntabilitas – bahwa transparansi dan 

pertanggungjawaban kepada konstituensi dan 

masyarakat luas merupakan kewajiban dari 

setiap institusi publik yang perlu dijalankan 
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melalui mekanisme-mekanisme yang jelas. 

 anti kekerasan dan anti diskriminasi – bahwa, 

dalam proses berorganisasi, bernegosiasi dan 

bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan 

yang mengandung unsure kekerasan ataupun 

diskriminasi terhadap pihak mana pun. 

 

2003 Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi 

Faktor pendorong pembentukan KPK adalah krisis 

ekonomi 1997, yang kemudian juga menyebabkan 

jatuhnya Presiden Soeharto. KPK didirikan untuk 

memberantas tindak pidana korupsi yang luar biasa 

di Indonesia, sistemik, dan mempengaruhi kehidupan 

hampir semua orang di negara ini. Selama krisis, ada 

perasaan bahwa tindakan drastis diperlukan untuk 

mengatasi korupsi, yang berkontribusi pada kesulitan 

negara. 

Pemberantasan korupsi harus diiringi dengan 

upaya pencegahan, pengawasan dan koordinasi 

semua lembaga penegak hukum yang terlibat 

dalam pemrosesan kasus korupsi, dan partisipasi 

masyarakat. Semua ini 

kekhawatiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi. 

* 

Selain UU No. 30 Tahun 2002, dalam melakukan 

operasi penegakan hukum PT 

KPK mengikuti undang-undang anti korupsi utama 

Indonesia, yaitu UU No. 31 tahun 1999 yang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Tata Kelola Negara yang Bebas Korupsi, 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang. 

KPK memiliki kewenangan untuk menangani tindak 

pidana pencucian uang selama kejahatan asal 

adalah korupsi. 
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OTORITAS KPK 

Menurut pasal 6 Undang-undang nomor 30 tahun 

2002 terdapat 5 kategori Tugas, wewenang dan 

kewajiban KPK, sebagai berikut: 

1. berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang 

memberantas tindak pidana korupsi 

2. Mengawasi lembaga yang berwenang 

memberantas tindak pidana korupsi 

3. Melakukan investigasi awal, investigasi dan 

penuntutan terhadap tindak korupsi 

4. melakukan kegiatan pencegahan korupsi, dan 

5. melakukan pemantauan tata kelola negara 

 
KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, 

penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang: 

1. Melibatkan penegak hukum, pejabat negara, 

dan individu lain yang terkait tindak korupsi 

yang dilakukan oleh penegak hukum atau 

penyelenggara negara 

2. Telah menimbulkan perhatian publik yang 

signifikan; dan / atau 

3. Telah kehilangan negara setidaknya Rp 

1.000.000.000 (USD 100.000) 

 

 

Republik 

Indonesia 
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Tahun Lembaga Keterangan 

 
atau anggran pendapatan dan belanja daerah 

(Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia) 

 
Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang 

bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan 

organik dengan Lembaga Negara dan instansi 

pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya bebas dari campur 

tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia) 

 
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya berasaskan (pasal 3 Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia) : 

 
1. Kepatutan 

2. Keadilan 

3. Non-diskriminasi 

4. Tidak memihak 

5. Akuntabilitas 

6. Keseimbangan 

7. Keterbukaan dan 

8. Kerahasiaan 

 
Ombudsman juga membuka layanan pengaduan 

selama penanganan pandemic #Covid-19. 

 

4. Bahan bacaan terkait 

Buku dan Jurnal 

Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 

Baru, (Jakarta: Kencana, 2010) . 
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Ani Sutjipto & Fitri Bintang Timur, Politik harapan: perjalanan politik perempuan 

Indonesia pasca reformasi (Jakarta: Marjin Kiri, 2011) 

 
Syamsuddin Haris, Syamsuddin, Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia /YOI: 2019). 
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NARASI ekstremisme dan ujaran kebencian saat juga beredar sangat massif sehingga 

mengubah cara beragama generasi milenial yang pada dasarnya lebih bergantung kepada 

referensi digital daripada referensi akademik yang lebih otoritatif. Hal ini dikonfirmasi oleh 

penelitian PPIM tahun 2018 di 18 kota, bahwa kehadiran media sosial telah dengan sangat 

signifikan menggantikan peran pendidikan agama dalam keluarga, lembaga pendidikan, 

dan organisasi keagamaan. Lemahnya literasi keagamaan inilah yang berkontribusi besar 

terhadap kerentanan generasi milenial terhadap kecenderungan intoleransi, radikalisme, 

dan ekstremisme agama. 

Beberapa riset juga menunjukkan betapa anak muda kita sangat rentan dan permisif 

terhadap kekerasan berbasis agama. Pada Juli 2017 misalnya, BNPT merilis survei di 15 

provinsi di Indonesia bahwa 39 persen mahasiswa Indonesa tertarik pada paham radikal. 

Pada survei yang sama, 45,5 persen terorisme disebabkan karena pemahaman agama yang 

keliru. Beberapa tahun sebelumnya (2011), Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian juga 

merilis survei terhadap 100 sekolah di Jakarta. Hasilnya, sekitar 50 persen pelajar mendukung 

cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. 

Indonesia tengah memasuki bonus demografi, di mana generasi produktif, generasi 

milenial adalah warga mayoritas. Dengan kerentanan terhadap radikalisme dan sikap 

permisivisme terhadap tindak kekerasan seperti di atas, potensi radikalisme di Indonesia ada 

dalam posisi yang mengkhawatirkan. 

Hadirnya beberapa ulama digital yang sangat artikulatif dan bergaya milenial lebih 

banyak diterima dan mempengaruhi publik milenial. Di sisi lain, ulama moderat yang lebih 

otoritatif cenderung tidak menguasai dunia digital dan media sosial. 

Dalam konteks milenial, perspektif pembacaan dan interpretasi ayat-ayat perlu 

diperkuat dalam konteks CVE ini. Betapapun, ayat alqur’an (dan juga beberapa teks suci agama 

lain) mengandung teks-teks yang dengan mudah dijadikan justifikasi untuk melakukan 

kekerasan dan terorisme. 

PENGANTAR 

MATERI 5 
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TUJUAN 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫

reinterpretasi). 

⚫  

OUTPUT 

⚫  

⚫

peserta terhadap materi. 

METODE 

⚫  

⚫  

⚫ Brainstorming. 

⚫  

WAKTU 
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta mereview materi sebelumnya dengan cara bermain/ 

brainstorming acak 

 

Langkah 2: Nonton film/video (15 menit) 

1. Film yang diputar adalah contoh penggunaan teks agama (Alquran) untuk 

melegitimasi kekerasan dan ujaran kebencian. 

2. Fasilitator menstimulasi peserta untuk berkomentar terhadap film tersebut. 
 

Langkah 3: Presentasi dan Diskusi (45 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan tentang literasi agama secara umum, dan mencontohkan 

ayat-ayat kekerasan dan ayat-ayat toleran dalam Alquran 

2. Fasilitator menstimulais diskusi soal pembacaan baru terhadap teks suci 
 

Langkah 4: Simulasi/praktek 2 (30 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa grup. 1 kelompok terdiri dari 2-3 

peserta 

2. Fasilitator meminta peserta untuk menganalisis satu ayat Alquran yang seringkali 

digunakan untuk melegitimasi kekerasan 

3. Fasilitator mengumpulkan dan membahas contoh-contoh secara acak. 
 

Langkah 5: Diskusi strategi (20 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok yang lebih besar. 1 kelompok terdiri 

dari 5-6 peserta 

2. Peserta bekerja secara kelompok untuk mendaftar strategi apa yang mungkin 

dilakukan oleh mereka dalam konteks CVE di era digital 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫ Film. 

⚫  

⚫ Laptop. 

LANGKAH-LANGKAH 
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Langkah 6: Review akhir (5 Menit) 

1. Fasilitator mereview secara interaktif (peserta 

menulis status di media sosial terkait tema, 

lalu mempostingnya) 

 

1. Prof. Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah 

Reformis, Dian Rakyat, 2019. 

2. Search for Common Ground, Transforming Violent Extremism, A Peacebuilder’s 

Guide. 2017. 

3. Denny JA dkk, Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia: Dari Terorisme Menuju 

Toleransi dalam Masyarakat Majemuk, 2018. 

4. Wahid Foundation, Menghalau Ekstremisme; Konsep & Strategi Mengatasi 

Ekstremisme Kekerasan di Indonesia, 2018. 

5. Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi berbasis 

Alqur’an, KataKita, 2009. 

 

 

Literasi Agama 

 
Literasi agama adalah pengetahuan dan kemampuan memahami agama sendiri se- 

cara memadai, sehingga melahirkan sikap terbuka untuk mengenali nilai-nilai dalam agama 

lain. Literasi agama menjadikan antar pemeluk agama saling mengenal, saling menghormati 

dan menghargai, saling bergandengan, saling mengembangkan dan memperkaya kehidupan 

dalam sebuah persaudaraan sejati antarumat beragama, apa pun agamanya. Meskipun kebe- 

naran tentang keyakinan terhadap agama yang dianutnya menjadi kemutlakan. 

Ekstremitas beragama biasanya muncul karena ketidakutuhan seseorang memahami 

sistem ajaran suatu agama. Analoginya seperti orang yang belajar aritmatika: plus, minus, kali, 

dan bagi (+ – × :). Kalau orang baru belajar plus atau penambahan saja, lalu ditanya,“Tolong 

cari dua bilangan yang dioperasikan dengan aritmatik, yang hasilnya. Orang itu pasti ngotot 

menyodorkan dua angka yang lebih kecil dari 10, seperti 8 + 2 atau 9 + 1. Karena ilmunya se- 

batas penambahan, tidak mungkin dia menyodorkan angka lebih besar dari 10. Namun, kalau 

orang yang sudah tahu operasi aritmatika itu ada minus, bagi, dan kali, maka dua angka yang 

disodorkan tak mesti di bawah 10, tapi bisa di atasnya. Bisa 15 – 5 dan sebagainya. 

Bila pelajaran baca tulis dapat menyelamatkan bangsa dari buta huruf, peningka- 

tan Literasi agama dapat mengantar bangsa kita untuk tidak “buta agama lain” sehingga 

cenderung tertutup-fanatik, serta mudah dipecah- pecah, dan diadu-domba. 
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Literasi agama lebih dari sekadar melahir- 

kan toleransi, tapi akan menumbuhkan usaha yang 

aktif untuk memahami orang lain. Toleransi dapat 

menciptakan iklim untuk menahan diri, namun tidak 

untuk memahami. Meminjam ungkapan Nurcholis 

Madjid, literasi agama tidak boleh dipahami seka- 

dar sebagai kebaikan negatif (negative good), hanya 

ditilik dari kegunaannya untuk mengikis fanatisme 

(to keep fanaticism at bay). Literasi agama harus 

dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan da- 

lam ikatan-ikatan keadaban” (genuine engagement 

of diversities within the bonds of civility) 

Setiap agama memiliki nilai-nilai yang me- 

nopang peningkatan literasi agama. Semua itu layak 

dimasukkan dalam kompetensi dasar anak didik kita. 

Dalam Islam, misalnya, kenyataan pluralitas agama, 

budaya, dan etnis itu mesti dipahami sebagai ber- 

nilai positif dan merupakan rahmat Tuhan kepada 

manusia (QS 2:251, 49: 13, 2:148). Islam menghargai 

dan menghormati martabat manusia tanpa meman- 

dang perbedaan etnis, bahasa, asal-usul (QS 49: 13) 

maupun perbedaan ideologi dan keyakinan (QS 109: 

6). Pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka 

diri untuk bekerja sama (QS Al-Hujurat: 14). Islam juga memberi tempat yang tinggi pada 

kebebasan manusia memeluk agama masing-masing (QS 2: 256). 

Titik perjumpaan dengan umat agama-agama lain dicerminkan dengan berlaku jujur, 

bertindak secara benar dan adil kepada siapa pun (QS 5: 8). Cita keadilan dalam Al-Qur- 

an mencakup berbagai lingkup kehidupan masyarakat: keadilan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (QS 4: 58), dalam pelaksanaan peradilan (QS 5: 42), dalam penyelesaian 

sengketa dan penegakan perdamaian (QS 49: 9), dalam memperlakukan non-muslim (QS 

42: 15), bahkan terhadap orang atau golongan yang tidak disenangi (QS 5: 8). 

Selain itu, perlu melakukan dialog-dialog yang teratur antar pemuka agama se- 

hingga terbuka kesempatan untuk saling belajar bagaimana membangun generasi baru 

yang tak hanya menghayati agamanya sendiri tapi juga menghargai agama orang lain. 

Lebih dari itu diharapkan mereka bisa secara bersama mencari titik-titik temu untuk 

mengembangkan etik sosial yang mengikat kehidupan bersama baik di dunia nyata atau 

dunia maya. 

 

 

mengembangkan dan 

kemutlakan. 
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Terorisme Muncul Karena Salah Memahami al-Ǫur’an dan Hadis 

Al Fauzi, Lc. MA 

 
Beberapa hari lalu, kita kembali dihebohkan oleh aksi kriminal berupa teror di Sura- 

baya dengan melakukan peledakan bom bunuh diri pada beberapa gereja. Aksi tersebut 

dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan Islam dengan tujuan jihad. 

Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari kesalahan besar dalam memahami teks 

agama. Mereka memahami bahwa setiap non -muslim dan orang-orang yang berbeda 

ideologi dengan mereka sesat dan wajib dibunuh. Betul dalam al-Quran disebutkan ayat 

perintah untuk memerangi orang kafir dan munafik, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S 

Al-Tahrim [66]:9. 

Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis Indonesia, dalam bukunya Islam Between War and Peace 

menjelaskan, Jika seseorang hanya memahami ayat jihad di atas secara lafdzi (tekstual) 

tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, lalu diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

yang damai, maka dia akan menjadi kaum ekstrim dan teroris. 

Sebagaimana diketahui, di dalam al-Quran selain terdapat banyak ayat yang berbi- 

cara tentang jihad, ia juga banyak berbicara tentang perdamaian antar sesama manusia. 

Seperti firman-Nya dalam QS. Al-Mumtahanah:8. 

Melihat dua ayat di atas secara zahir ia saling berentangan dimana ayat pertama 

memerintahkan untuk berjihad memerangi orang non muslim dan munafik, sedangkan 

ayat berikutnya menerangkan tentang tidak adanya larangan untuk berbuat baik dan adil 

kepada non muslim dalam kondisi damai. 

Dalam kaidah tafsir disebutkan, tidak ada ayat al-Quran yang saling bertentangan 

antara yang satu dengan yang lain. Bila ada hasil nalar seseorang yang menyatakan ada- 

nya pertentangan antar ayat al-Quran, maka sejatinya dia belum menemukan kebenaran 

dalam pemahamannya. 

Dalam memahami kedua ayat di atas tentu harus memahami konteks turunnya ayat 

tersebut terlebih dahulu, baik konteks mikro maupun makro. Perintah Allah untuk meme- 

rangi orang kafir dan munafik di atas berlaku tatkala dalam kondisi peperangan tidak da- 

lam kondisi damai, begitu pula ayat selanjutnya, kebolehan berbuat baik dan adil kepada 

non muslim adalah dalam kondisi damai, bukan dalam kondisi peperangan. Kedua ayat di 

atas harus diletakkan pada porsinya masing-masing. 

Untuk saat ini Indonesia adalah Negara yang damai, tindakan terorisme yang dilaku- 

kan beberapa hari lalu di Surabaya, dengan dalih jihad adalah kesalahan besar. Perbuatan 

tersebut bukannya mendatangkan pahala, tetapi justru melahirkan kecaman dari Islam itu 

sendiri yaitu masuk neraka, karena objek yang mereka bunuh bukanlah non- muslim yang 

wajib diperangi, melainkan mereka wajib dilindungi, jiwa dan harta. Dalam hadis disebut- 
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kan “barangsiapa yang membunuh kafir zimmi (mu’ahad) tidak akan masuk syurga”. 

Kafir zimmi adalah non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim tanpa 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti memaksa orang Islam untuk keluat dari 

kampung halamannya, menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban dalam agama 

dan lain sebagainya. non muslim yang ada di Indonesia saat ini tergolong kafir zimmi bu- 

kan kafir harbi (yang wajib dibunuh). 

Begitu pula ketika melihat perilaku Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan 

penindasan, kekerasan, pembunuhan kepada orang kafir dalam kondisi damai. Bahkan da- 

lam peperangan sekalipun, wanita, anak-anak, pastur, tempat ibadah seperti gereja, juga 

tidak boleh dibunuh dan dihancurkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. 

Oleh karena itu, tindakan terorisme seperti membunuh non muslim, menghancurkan 

rumah ibadah bukanlah ajaran Islam, ia hanya lahir dari kesalahpahaman seseorang ter- 

hadap agama,hati yang keras dan jiwa yang sombong.Tindakannya tidak mendatangkan 

pahala melainkan kecaman dosa yang besar. 

 
 
 

Ayat-ayat Terorisme: Problem Nalar Teologis Kaum Radikal 

Tomi Nurrohman 

 
Penulis membuat judul ini bukan berarti menjustifikasikan bahwa dalam Al- 

Qur’an terdapat ayat-ayat yang bernuansa terorisme, bukan sama sekali, penulis hanya 

mengindikasikan bahwa terdapat ayat-ayat yang mampu menjadi motivasi dan landasan 

teologis untuk melakukan aksi teror. Sama sekali bukan karena ayat itu memang 

mengisyaratkan demikian. Namun, intepretasi yang membuat ayat tersebut bermakna 

seolah-seolah memerintah untuk melakukan kekerasan, teror, dan membunuh. Ayat yang 

intepretasikan secara subjektif, sepihak, dan eksklusif. Parahnya, intepretasi ini tanpa 

melalui proses diskusi yang mendalam, tabayyun dan tertutup dari proses dialog. 

Sikap eksklusif dalam mengintepretasikan ayat-ayat menjadikan pemahaman akan 

suatu ayat menjadi amat buntu. Kebenaran sejati seolah-olah berada dalam pihaknya, 

yang lain salah. Padahal, sang penafsir belum tentu mencukupi kualifikasi sebagai 

penafsir. Jika demikian, pantaskah aksi-aksi tersebut dilakukan? Kalau ternyata produk 

tafsir yang dihasilkan ternyata salah? Bagaimana dengan kenikmatan surgawi yang 

sudah dibayangkan? Semuanya semu? 

Buku “Aku Melawan Teroris” yang ditulis oleh Imam Samudra sangat relevan 

dijadikan rujukan untuk menelusuri bagaimana ide-ide terorisme bisa muncul. Buku 

ini ditulis oleh Imam Samudra semenjak dia masih meringkuk di sel tahanan, sejak 

penangkapannya tahun 26 november 2002 yang kemudian diterbitkan tahun 2004 

BAHAN BACAAN 3 
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dan akhirnya best seller. Dalam buku ini kita akan bisa mengetahui bagaimana teroris 

mengintepretasikan ayat-ayat yang dijadikan landasan teologisnya dalam melakukan 

berbagai macam aksi teror, khususnya bom bali bagi Imam Samudra. 

Buku yang ditulis oleh Imam Samudra juga telah ditanggapi oleh Muhammad Hanif 

Hassan dalam bukunya yang berjudul “Pray to Kill”. Hassan sangat serius mengelaborasi 

kekacauan ide-ide terorisme dengan menggunakan pendekatan teoligis dan fiqh atas 

buku yang ditulis oleh Imam Samudra. Pendekatan teologis dan fiqh adalah metodologi 

ijtihad ulama salaf dalam mengistinbat hukum dari al-quran dan hadits, berdasarkan ilmu 

yakni ushul fiqh, ushul tafsir, dan ushul hadits. Pendekatan ini memerlukan penyelidikan yang 

komprehensif terhadap teks klasik para ulama untuk mengetahui dimana mereka berdiri 

pada masalah yang bersangkutan. Bila ide yang disebarkan oleh para teroris 

bertentangan dengan para ulama tersebut, maka sangat potensial untuk membuktikan, 

bahwa para teoris tersebut salah. 

 
Konsep Jihad 

Secara definitif jihad berarti memberikan yang terbaik, mengeluarkan tenaga untuk 

mencapai tujuan. Dalam hal ini usaha seseorang untuk mencari jalan bisa dikategorikan 

sebagai jihad. Jihad bebarti melakukan sesuatu untuk menegakkan hukum Allah, 

membangun dan menyebarkannya. Dalam sudut pandang syariah, jihad merupakan 

bentuk usaha perlawanan terhadap mereka yang tidak beriman terhadap islam. Jihad ini 

terkenal dengan sebutan jihad fi sabilillah. Definisi yang dikemukakan oleh Imam 

Samudra juga tidak melenceng dari apa yang dikemukakan oleh para ulama’ ini. 

dalam pandangan Imam Samudra, perang harus dilakukan untuk pembalasan dari 

apa yang pernah orang kafir lakukan terhadap umat muslim. Dia mengutip surat at- 

Taubah ayat 36: 

“... dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi 

kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 

Karena target utama dalam pengeboman Bali I adalah warga negara AS dan 

sekutunya yang bersalah atas penyerangan terhadap umat muslim Afganistan pada tahun 

2001, dengan turut disaksikan oleh seluruh dunia, Imam Samudra menyatakan bahwa 

mereka pantas untuk diserang. Dia menyamakan kekuatan kolonial yang bersalah karena 

menyerang yang tidak berdaya. Oleh karena itu dia mengahalalkan untuk melakukan 

penyerangan terhadap warga sipil, karena yang dilakukan oleh kaum musyrik terhadap 

umat muslim juga demikian. Menurutnya, membalas yang setimpal bukan hanya 

dibenarkan tapi juga sebagai jalan keluar, dia mengutip surat Al-Baqarah ayat 194: 

“... oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang 

dengan seranggannya terhadapmu...” 

Bagi dia, menarget penduduk sipil adalah tentang menyamakan kedudukan darah 

dibalas darah, nyawa dengan nyawa, dan penduduk sipil dengan penduduk sipil. 
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“maka dari itu, bila kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang  

sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu...” (An Nahl:126) 

Penyebab semua kekacauan ini adalah golongan kaum musyrikin. Tindakan mereka 

yang melampaui batas lebih kejam daripada perang biasa yang sedang dilawan. Atas 

dasar ini pula--dalam pandangan Imam Samudra — Allah membuat perang melawan 

mereka sebagai kewajiban agar kedudukan seimbang bisa dicapai. 

“diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci; boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula 

kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu 

tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216) 

Lantas sampai kapankah jihad model ini berlangsung? Bagi Imam Samudra, 

jawaban atas pertanyaan ini ada pada ayat berikut: 

“dan perangilah mereka supaya jangan ada firnah dan supaya agama itu semata mata 

untuk Allah... ” (Al Anfaal:39) 

Imam Samudra menyimpulkan bahwa perang akan berlangsung sampai tidak ada 

lagi kemusyrikan dan sampai agama Allah itu yaitu Islam menang di atas agama-agama 

lain, dengan kata lain sampai semua umat manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

Bagi Imam Samudra, jihad dalam hal ini memiliki empat tahapan sebagaimana 

yang sudah dikemukakan oleh para salafu shalih. Dalam urainnya mengenai subjek 

ini, dua buku referensi yang dia pakai adalah buku “Tarbiyah Jihadiyah” karya Syekh Asy- 

Syahid abdullah azzam dan Tafsir Ibnu Katsir. Tahapan pertama adalah “menahan diri”, 

umat islam dalam hal ini diperintahkan untuk menahan diri dari siksaan, aksi, dan 

serangan dari mereka yang tidak beriman. Tahapan kedua adalah “diizinkan untuk 

berperang” bila penyiksaan fisik dan tekanan telah meningkat dan menjadi kejam setelah 

melakukan intimidasi terhadap kaum muslim. Dengan lata belakang ini, maka melawan 

diperbolehkan tetapi bukan sebagai kewajiban. Tahapan yang ketiga adalah “kewajiban 

melawan dengan perang yang terbatas.” Pada tahapan ini, umat muslim diperintahkan 

untuk melawan golongan yang berperang melawan mereka dan meninggalkan golongan 

yang tidak memerangi mereka. 

Tahapan yang keempat atau terakhir adalah “kewajiban memerangi seluruh kaum 

kafir dan musyrik.” Menurut imam samudra, ketiga tahapan pertama hanyalah sebagai 

tahapan sementara dalam mengatur jihad. Ketika ayat-ayat berikut diwahyukan, maka 

sempurnalah hukum akhir mengenai jihad. 

“... maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu jumpai mereka...” (At-Taubah: 5) 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh 
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sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” (At-Taubah: 29) 

Wahyu dari ayat-ayat As-Saif (ayat-ayat pedang) yang dinyatakan di atas 

mengatakan bahwa musyrik diberi dua pilihan, apakah menerima islam atau perang. 

Semua kesepakatan damai setelah ayat ini turun menjadi batal dan tidak berlaku. Untuk 

lebih memberikan kepercayaan pada pengambilan kesimpulannya, Imam Samudra 

mengutip sebuah hadits, dimana Nabi Saw bersabda: 

“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, dan untuk menunikan 

shalat lima waktu dan menunaikan zakat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

 
Tanggapan atas konsep jihad Imam Samudra 

Setelah melihat keseluruhan dari pandangan imam samudra, Muhammad Hanif 

Hassan dalam bukunya “Pray to Kill” mengambil benang merah dari semua pandangan 

tersebut, bahwa dapat dijelaskan kalau aspek terpenting dari pandangan yang membentuk 

pembenarannya atas aksi teror Imam Samudra adalah keyakinan bahwa umat muslim 

wajib berjihad secara terus menerus memerangi non-muslim. Baginya, dasar bagi 

hubungan muslim dan non-muslim adalah jihad dan perang, bukan perdamaian. 

Imam Samudra memandang bahwa jihad bersenjata hanya satu-satunya wujud 

diantara orang-orang beriman dan tidak. Baginya jihad senjata adalah kekal sampai 

berakhir dunia dan tujuannya adalah melawan orang-orang yang tidak beriman 

dimanapun mereka berada. Jihad bersenjata wajib dilakukan sampai setiap inci dari 

tanah muslim dimerdekakan dari orang yang tidak beriman dan sampai mereka tunduk 

pada aturan islam. 

Pengertian semacam itu telah berkontribusi terhadap pertumbuhan pola pikir 

Manichean yang berpendapat,“Bila anda tidak bersama kami, maka anda musuh kami.” Efek 

dari pemahaman ini akan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan ketidaksukaan 

terhadapa semua non-muslim bahwa mereka semua berkomplot melawan islam dan 

umat muslim. 

Pandangan yang mengatakan bahwa tahapan yang terakhir jihad mencabut 

seluruh tahapan sebelumnya adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh ulama 

terdahulu. Lalu ditegaskan bahwa fungsi utama jihad adalah bukan untuk melawan non- 

muslim karena perbedaan akidah, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memberantas 

penjajahan. Dan jihad dalam islam hanya boleh dilakukan melawan mereka yang 

mengobarkan peperangan. 

Mayoritas ulama menolak pendapat yang mengatakan pencabutan hukum jihad 

yang lalu oleh ayat-ayat dari surat At-Taubah. Pandangan yang muktabar ialah semua 

ayat mengenai jihad tidak dapat diinpretasikan sendiri-sendiri. Semua ayat mengenai 

jihad dalam al-Quran perlu dipandang secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian 

yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, tidak ada bukti yang kuat bahwa ayat-ayat dalam surat 
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at-taubah diwahyukan untuk mencabut ayat-ayat sebelumnya. 

Bahkan jika ayat 1-40 dari surat at-Taubah dilihat secara cermat akan terlihat 

bahwa perintah perang tidak ditujukan kepada semua arab musyrikin. Keumuman dari 

kelompok ayat pertama dibatasi oleh ayat yang lain dalam surat at-Taubah (misalnya 

ayat 4,7,8,12, dan 13). Oleh karena itu sangat penting untuk mengerti konteks turunnya 

ayat, Al-Qurtubi dan At-Tabari menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang- 

orang Mekkah dari suku Quraisy. Maka dari itu perlu pengetahuan yang mendalam 

mengenai dinamika interaksi antara suku Quraisy dan Muslim di Madinah agar mengerti 

sepenuhnya dari situasi tersebut. 

Sebagai alternatif bagi argumen Imam Samudra, Hassan menyatakan bahwa 

sebenarnya dasar hukum antara muslim dan non-muslim dalam islam adalah kedamaian 

dan keharmonisan, bukan jihad (perang). Pada dasarnya islam adalah agama yang 

mencintai kedamaian (al-anfaal: 61), islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi 

semua ummat manusia (Al Anbiyaa': 107), islam menghormati dan menghargai semua 

manusia (Al Israa': 70), tidak ada paksaan dalam beragama (al-baqarah: 256), islam 

mewajibkan kepada muslim untuk mendakwahkan ajaran islam (An Nahl: 125). 

Dalam mendakwahkan islam, cara yang dipakai adalah dengan mengedepankan 

sikap sopan santun. Lantas bagaimana mungkin bagi seorang pendakwah dapat dapat 

berdakwah dan mengajarkan tentang islam dengan non-muslim, bila dia menyimpan 

rasa benci dan permusuhan satu sama lain apalagi sampai ingin berperang melawan 

mereka? Dalam berdakwah terhadap sesama manusia, Muslim hanya diperintahkan untuk 

menyampaikan pesan, bukan memaksa untuk menerima islam. Sebagaimana termaktub 

dalam surat Yaasiin ayat 17. 

 
Penutup 

Dalam sejarah muslim di dunia Arab, praktik menghabisi nyawa pihak lain yang tidak 

sejalan secara politik telah dimulai dari kaum Khawarij, setelah perundingan Daumatul 

Jandal pada 657 M untuk mengakhiri perang siffin setelah 25 tahun Nabi Saw meninggal. 

Golongan Khawarij sebagai sempalan pendukung Ali Bin Abi Thalib menjadi frustasi dan 

tidak menerima tahkim di Daumatul Jandal itu, karena pihak dari Muawiyyah yang diwakili 

oleh Amr Bin Ash dinilai telah melakukan “pemelintiran’ terhadap Abu Musa Al-Asyari 

yang mewakili pihak ali. Setelah itu, kaum Khawarij mengafirkan dan membunuhi siapa 

saja yang tidak sejalan dengannya, terutama terhadap golongan Ali dan Muawiyyah. 

Tantangan bagi umat beragama mendatang adalah bagaimana menyajikan 

sebuah pemahaman agama yang moderat dan santun. Pola pemahaman yang arif dan 

mampu menampilkan wajah agama yang ramah (bukan marah) dan memegang teguh tali 

persaudaraan di tengah pluralitas. Pemahaman agama yang kaku (bukan tegas) serba 

hitam putih akan menjadi momok bagi peradaban manusia. Agama yang sejatinya berfungi 

sebagai pegangan hidup di tengah ‘kegelapan’ justru berubah menjadi sumber 
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malapetaka itu sendiri. Dengan dalih penerapan syariat—lebih tepatnya subjektivitas— 

orang kemudian menghalalkan cara-cara destruktif menerobos dan melecehkan nilai- nilai 

kemanusian yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh agama itu sendiri. Saya pikir ini 

yang menjadi tugas kita dan pemerintah, agar usaha kita dalam meredam terorisme tidak 

hanya bersifat represif dan mengabaikan akar permasalahan. Karena kita tahu 

bersama—meminjam istilah Dhandy Dwi Laksono—bahwa terorisme tidak bermula dari 

bagaimana orang membuat bom, tetapi bermula dari bagaimana orang membenci. 
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INDONESIA dikenal sebagai negara dengan nilai-nilai kekeluargaan,tolong menolong dan 

gotong royong. Hal ini adalah modal sosial yang menjadi kekuatan yang mempersatukan 

bangsa. Dalam laporan World Giving Index 2018, Indonesia dinobatkan diperingkat teratas 

sebagai negara yang paling dermawan dengan skor 59. Aspek kebaikan yang diukur dalam 

laporan tersebut, yaitu 'membantu orang yang tidak dikenal', 'memberi sumbangan', dan 

'menjadi relawan'. 

Menjadi relawan (volunteer) adalah salah satu wujud dari sikap dermawan orang 

Indonesia. Beberapa tahun belakangan, volunteering menjadi salah satu hal yang diminta 

oleh anak-anak muda. Bahkan menjadi salah satu lifestyle. Data terbaru dalam website 

indorelawan, salah satu flatform yang mempertemukan relawan dengan komunitas 

sosial, menyebutkan jumlah relawan dari berbagai bidang yang terdaftar mencapai 

173.643 orang. Para relawan berkumpul dengan tujuan besar yaitu membangun gerakan 

sosial untuk membuat perubahan yang lebih baik. 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 6 

 

TUJUAN 

⚫  

⚫  

⚫  

 

⚫  

⚫  

⚫  
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta mereview materi sebelumnya dengan cara bermain. 

OUTPUT 

⚫  

⚫  

⚫

perdamaian di media sosial masing-masing peserta. 

⚫

peserta. 

METODE 

⚫ Brainstorming. 

⚫ Permainan. 

⚫  

⚫  

⚫  

WAKTU 

90 Menit. 

 

⚫  

⚫  

⚫ Metaplan. 

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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Langkah 2: Brainstorming (10 menit) 

1. Fasilitator menanyakan siapa yang pernah menjadi volunteer? Apa alasannya 

bergabung menjadi volunteer? Apa manfaat yang dirasakan selama menjadi 

volunteer? 

2. Apa potensi dan tantangan menjadi volunteer dalam membangun gerakan sosial? 

3. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari jawaban peserta. 

Langkah 3: Pemaparan materi dan tanya jawab (20 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan pengertian, prinsip dan manfaat menjadi volunter. 

2. Fasilitator menjelaskan pengertian gerakan sosial. 

3. Fasilitator menjelaskan strategi membangun gerakan sosial. 
 

Langkah 4: Diskusi Kelompok (20 menit) 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dengan cara bermain “Suara he- 

wan”. Langkah-langkahnya: fasilitator meminta setiap peserta untuk mengambil 

satu kertas gulung (seperti kertas nama arisan) yang sudah disiapkan oleh fasi- 

litator di depan kelas. Kerta gulung berisi nama-nama hewan (burung, ular, ayam, 

tikus, bebek, serigala). Buat nama-nama hewan masing-masing 5, sehingga nanti 

akan terbentuk 5 kelompok. Peserta tersebut cukup membaca sendiri, tidak boleh 

diberitahukan kepada teman lainnya, lalu menirukan suara seperti suara hewan 

yang tertulis di dalam kertas. Ia berkeliling mencari teman yang suaranya sama. 

Setelah berkumpul dengan suara yang sama, peserta berkumpul bersama kelom- 

poknya masing-masing. 

2. asilitator memberikan lembar panduan diskusi kelompok kepada masing- 

masing kelompok. Lembar kerja terlampir. 

 
 

Langkah 5: Presentasi kelompok dengan metode “Jajanan pasar” (30 menit) 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan metode 

“Jajanan pasar”. Langkah-langkahnya: masing-masing kelompok menempel atau 

menggelar kertas planonya di tembok atau di atas meja. Anggota kelompok me- 

ngajak dan memengaruhi peserta lainnya untuk datang melihat “jualannya” (hasil 

diskusinya). Anggota kelompok menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan dari 

peserta yang datang. 
 

Langah 6: Kesimpulan dan penutup (5 menit) 

1. Fasiliator menutup sesi dengan mengajak peserta “tepuk relawan” 

2. Fasilitator mengajak peserta memposting poin-poin penting dari materi dalam 

bentuk quote, caption status, dll, di media sosial masing-masing 
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1. Pengertian, Prinsip dan Manfaat Menjadi Relawan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sukarelawan berarti orang yang 

melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena dipaksa atau diwajibkan). Mereka 

mengambil peran atau melakukan kegiatan tertentu atas motif suka dan rela. Sedangkan 

padanan kata ini dalam bahasa inggris yang paling mendekati ialah “volunteer”. Menjadi 

relawan adalah anjuran setiap agama. Bukan hanya dalam Islam tapi juga dalam agama 

lainnya. 

International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional 

menyatakan bahwa relawan yaitu siapapun yang berada pada usia produktif dan dalam 

periode yang relatif singkat, bekerja tanpa upah, melakukan aktivitas yang tidak menjadi 

keharusannya dalam menghasilkan produk atau jasa; dan bukan di wilayah ia atau keluarga 

menetap. 

David G. Myers mengutarakan pendapat tentang pengertian relawan yang ringkas 

dalam buku “Social Psychology” yaitu orang yang memiliki hasrat untuk membantu sesama 

tanpa mengharapkan imbalan. Konsep ini lebih dikenal dengan penyebutan altruisme atau 

biasa kita sebut sebagai “ikhlas” dan “rela”.1 

Aktivitas volunterisme diajarkan dalam semua agama dan kepercayaan karena inti 

agama adalah memanusiakan manusia. Islam misalnya, mengajarkan bahwa volunterisme 

adalah bahagian dari ibadah. Sejumlah ayat Alquran mendorong umat Islam untuk aktif 

membantu sesama tanpa pamrih, semata demi kemanusiaan utk mencapai ridha Allah swt. 

Ayat-ayat berikut memperkuat pentingnya menjadi sukarelawan, seperti Az-Zariyat 56, Al- 

Qasas 26 dan Al-Ambiyaa 35. 

Kesimpulannya: volunteer adalah orang yang bersedia melakukan kegiatan sosial 

secara sukarela, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi 
 

1 M. Nana Siktiyana, https://wanaswara.com/pengertian-relawan/ 
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minat volunternya memiliki profesionalisme, bersedia belajar dan bekerjasama dalam 

tim, berkomitmen pada waktu, tenaga bahkan terkadang finansial, demi mewujudkan 

perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Seorang volunteer juga tunduk pada aturan 

dan norma yang berlaku di tempat/budaya tertentu, tidak merusak fasilitas umum, atau 

melakukan kekerasan yang merugikan dirinya dan orang lain. 

 
Prinsip Volunterisme 

Menjadi volunteer bukan berarti tanpa tanggung jawab dan bebas melakukan hal- 

hal yang seenaknya. Seorang volunteer juga memiliki nilai yang harus dijadikan prinsip 

dan dipraktekkan dalam melakukan kerja-kerja kerelawanan. Nilai-nilai relawan adalah 

sebagai berikut: 

1. Gotong-royong 

2. Ketulusan 

3. Kesabaran 

4. Komitmen 

5. Tanggung jawab 

6. Disiplin 

7. Kejujuran 

8. Kerjasama 

 
Tugas Volunter 

Volunter tidak hanya mendaftar, masuk menjadi relawan, lalu menjadi “followers”, 

mengikuti program-program di tempat ia menjadi volunter. Apa sebenarnya tugas dan 

tanggung jawab seorang volunteer? 

1. Memberikan ide dan gagasan yang dimilikinya, yang sejalan dengan dengan visi- 

misi organisasi. 

2. Menjalankan tanggung jawab peran dan fungsi yang telah diberikan oleh 

organisasi. 

3. Melakukan kerjasama antar tim organisasi. 

4. Mematuhi aturan organisasi yang telah disepakati. 

5. Menjaga nama baik organisasi. 

 
Manfaat Menjadi Volunteer 

Beberapa penelitian menunjukkan manfaat menjadi volunteer. Sebuah laporan yang 

disusun oleh Dr Suzanne Richards dari University of Exeter Medical School mengulas 40 

studi sepanjang 20 tahun terakhir untuk memahami hubungan antara para ‘relawan kegia- 

tan sosial’ dengan kesehatan mereka. Salah satu penjelasan lain mengapa para relawan 

bisa lebih memiliki positivity adalah adanya ‘interaksi sosial’. Adanya tatap muka, saling 

bersentuhan, kontak mata, dan senyum memang dibutuhkan untuk menumbuhkan positiv- 
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ity di otak kita. Interaksi tersebut melepaskan hormon yang 

disebut oxytocin, yang memicu munculnya kepedulian ter- 

hadap sesama, dan juga membantu kita untuk tak mudah 

tertekan. Menjadi relawan kegiatan sosial adalah cara yang 

baik untuk bertemu orang lain, menambah persahabatan, 

dan memiliki rasa kebersamaan. Riset menunjukkan bah- 

wa ada kaitan yang signifikan antara kepedulian terhadap 

orang lain dengan meningkatnya positivity. Para relawan 

cenderung merasa memiliki tanggung jawab moral terha- 

dap orang lain di sekitarnya. Hal ini menunjukkan adanya 

“motivasi intrinsik” relawan, yaitu mereka lebih termotivasi 

untuk kepentingan relawan itu sendiri, yaitu untuk mera- 

sa lebih puas dalam hidup. Para peneliti juga menemukan 

bahwa mereka yang menjadi sukarelawan kegiatan sosial 

dinilai lebih tinggi pada indeks kesehatan mentalnya yang 

bertahan tiga bulan.2 

 
Manfaat menjadi volunteer antara lain3: 

1. Memberi pengalaman baru tentang makna hidup. 

2. Mengasah kepedulian dan empati kepada orang 

lain dan lingkungan sekitar. 

3. Bisa mendorong perubahan sosial yang lebih baik. 

4. Meningkatkan kesehatan mental dan memberi kebahagiaan. 

5. Lebih bersyukur. 

6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baru. 

7. Mengasah kepemimpinan. 

8. Meningkatkan kepercayaan diri dan prestige. 

9. Meningkatkan kreatifitas. 

10.Memperluas pertemanan dan jarigan. 

11.Membuka banyak peluang baru. 

 
Menejemen Relawan 

Menjadi relawan adalah pekerjaan mulia sebab dilandasi dengan prinsip kebermanfaatan 

bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Meski begitu, sebuah organisasi perlu 

memiliki startegi menejemen relawan untuk merawat dan menjaga semangat kerelawan para 

relawan. Bicara menejemen relawan, berarti menejemen sumber daya manusia. 

2 M. Nana Siktiyana, https://wanaswara.com/pengertian-relawan/ 
 

3 M. Nana Siktiyana, https://wanaswara.com/pengertian-relawan/ 
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Berikut adalah strategi yang perlu dilakukan dalam memenej relawan: 

1. Memperjelas design program, tugas dan tanggung jawab relawan, batas waktu 

menjadi relawan, dan aturan yang berlaku di dalam organisasi. 

2. Memberi apresiasi kepada relawan berupa capacity building (dalam berbagai 

bidang), e sertifikat, surat rekomendasi untuk beasiswa atau kenaikan pangkat, 

kaos, dan apresiasi dalam bentuk sederhana lainnya. 

3. Membuat koordinator/leader untuk masing-masing divisi program sehingga 

anggota di dalamnya dapat terjaga dan terorganisir dengan baik. 

4. Memberikan award kepada relawan terbaik secara berkala untuk memotivasi 

relawan menampilkan yang terbaik. 

5. Memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada para relawan untuk tampil 

mewakili organisasi dalam acara yang dilakukan oleh organisasi atau acara 

kolaborasi dengan organisasi lainnya. 

6. Menciptakan lingkungan organisasi yang penuh kekeluargaan dan keakraban 

sehingga antar relawan saling terbuka dan merasa nyaman di organisasi tersebut. 

 
2. Pengertian Gerakan Sosial 

Gerakan sosial menurut Anthony Giddens (Putra dkk, 2006) adalah suatu upaya 

kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif (collective 

action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. 

Menurut Tarrow (1998), gerakan sosial merupakan politik perlawanan yang terjadi 

ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih 

berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan 

pihak-pihak lawan lainnya. 

 
Tahapan-Tahapan Terjadinya Gerakan Sosial 

Menurut Dawson dan Gettys (1948), tahapan terjadinya gerakan sosial adalah sebagai berikut: 

⚫ Tahap kegelisahan. Dalam tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan 

sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa 

tahun. 

⚫ Tahap kegusaran. Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang 

menimbulkan kegelisahan, maka terhimpunlah sebuah kolektivitas. Kegelisahan 

yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin. 

⚫ Tahap formalisasi. Dalam tahap ini, tidak tampak adanya struktur formal yang 

terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas 

penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. 

Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan. 
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⚫ Tahap pelembagaan. Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan 

dapat memenagkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelembagaan.4 

 

 
Macam-macam Gerakan Sosial 

Gerakan sosial berwujud dalam banyak bentuk seperti: 

⚫ Gerakan Protes 

Adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menentang atau mengubah suatu 

kondisi sosial yang dianggap tidak sesuai. Beberapa faktor penyebab terjadinya 

pergolakan daerah maupun di masyarakat juga dapat menimbulkan gerakan 

protes, seperti pencabutan hak sipil dan yang lainnya. Sebagai contoh seperti 

gerakan-gerakan perdamaian, gerakan feminis, gerakan hak-hak sipil, dan lain 

sebagainya. 

⚫ Gerakan Regresif atau Gerakan Resistensi 

Adalah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk membalikkan perubahan 

sosial. Gerakan resistensi ini menentang adanya suatu perkembangan atau 

perubahan sosial dan suatu gerakan protes. Contohnya, gerakan atas nama 

moral yang bertujuan untuk menentang perubahan kehidupan pada masyarakat 

yang mengarah pada kebebasan seksual yang lebih besar, dan adanya gerakan 

antifeminis yang justru menentang adanya perubahan mengenai peran serta 

status perempuan. 

⚫ Gerakan Religius atau Keagamaan 

Adalah gerakan sosial yang berhubungan dengan isu-isu keagamaan, spriritual, 

maupun hal-hal gaib atau supernatural. Gerakan ini bertujuan untuk menentang 

atau mengusulkan alternatif-alternatif lain terhadap aspek-aspek agama atau 

tatanan kultural yang dianggap dominan. Gerakan spiritual atau keagamaan ini 

juga merupakan suatu gerakan ekspresif, di mana terkadang banyak orang yang 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi sehingga 

mereka mengekspresikan nya melalui sebuah gerakan. Selain itu, gerakan religius 

juga dapat bertujuan sebagai suatu pembelaan terhadap agama yang dianut oleh 

anggota pelaku perubahan tersebut. 

⚫ Gerakan perpindahan 

Adalah gerakan sosial yang akan terjadi apabila sebagian besar anggota 

masyarakat merasa kecewa terhadap keadaannya sekarang atau terhadap 

perubahan sosial yang terjadi, sehingga mereka berkemungkinan untuk 

melakukan atau bahkan berkeinginan untuk pindah. Ketika sebagian besar 

anggota masyarakat melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang 

4 M. Nana Siktiyana, https://wanaswara.com/pengertian-relawan/ 
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lain dalam waktu yang bersamaan, maka gerakan tersebut disebut sebagai suatu 

gerakan perpindahan sosial. Sebagai contoh seperti adanya gerakan zionisme 

dimana orang-orang yahudi kembali ke Israel. 

⚫ Gerakan Ekspresif 

Gerakan ekspresif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu menyesuaikan diri terhadap suatu keadaan dengan mudah, atau juga 

tidak dapat berpindah secara mudah. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk 

berkemungkinan mengubah sikap melalui sebuah gerakan ekspresif, dimana 

orang mengubah reaksi mereka terhadap realitas yang ada, bukannya berupaya 

mengubah realitas itu sendiri seperti yang dilakukan gerakan-gerakan sosial 

yang lainnya. Contohnya adalah gerakan sosial ekspresif melalui musik dan tata 

busana. 

⚫ Kultus Personal 

Gerakan sosial ini juga hanya berpusat pada satu orang saja, dimana bisanya 

merupakan seorang individu yang kharismatik, diperlakukan selayaknya dewa 

oleh orang lain atau anggota gerakan yang lainnya. Namun kultus personal ini 

sebenarnya nampak umum dikalangan gerakan-gerakan politik revolusioner atau 

mungkin juga gerakan religius. 

⚫ Gerakan Reformasi 

Adalah gerakan sosial yang berupaya untuk memajukan kehidupan masyarakat 

tanpa mengubah struktur dasarnya. Gerakan reformasi seperti ini biasanya banyak 

muncul di negara-negara yang demokratis, karena negara-negara demokratis 

banyak membenarkan perbedaan pendapat. Contohnya gerakan feminisme. 

⚫ Gerakan Revolusioner 

Gerakan revolusioner merupakan gerakan perubahan sistem sosial yang biasanya 

berlangsung secara besar-besaran, secara mendadak, dan biasa menggunakan 

kekerasan seperti pemberontakan.5
 

 
Gerakan Sosial Berbasis Online 

Saat ini,kita berada di era revolusi industri 4.0,di mana hampir segala hal menggunakan 

tekhnologi yang canggih atau komputerisasi. Milenial dan generasi Z saat ini lebih banyak 

menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Menurut data Globalwebindex.com, 

orang Indonesia menggunakan internet rata-rata 7 jam per hari. Karena itu, belakangan 

media kampanye gerakan sosial juga banyak menggunakan internet, khususnya media 

sosial dengan berbagai flatform. 

Membangun gerakan sosial melalui internet terbukti dapat menggerakan banyak 

orang dan membawa perubahan. Beberapa di antaranya adalah kampanye lingkungan 

5 M. Nana Siktiyana, https://wanaswara.com/pengertian-relawan/ 
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yang dilakukan oleh Greeta Thunberg, petisi coin for Prita, women march yang diikuti oleh 

banyak K-Pop, sabotase kampanye Presiden Trump melalui Tiktok, dan masih banyak lagi. 

 
Strategi Membangun Gerakan Sosial 

Salah satu tugas volunteer adalah menyebarkan nilai-nilai positif melalui gerakan 

sosial. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat diketahui, dipraktekkan secara lebih luas, dan 

menjadi budaya yang membentuk peradaban. 

Sebelum melakukan gerakan sosial, kita perlu menentukan strategi yang dapat 

membantu memudahkan dan mendukung gerakan yang akan dibuat. Strategi dalam 

membangun gerakan sosial baik online mau pun offline antara lain: 

1. Percaya untuk memperjuangkan sesuatu (what your stand for). Perubahan apa 

yang ingin kita buat. 

2. Perjuangkan sesuatu yang penting, menginspirasi dan bermanfaat untuk banyak 

orang. 

3. Tentukan dan pahami target sasaran. 

4. Tentukan bentuk kampanyenya, online atau offline. Jika kampanye dilakukan 

dalam bentuk online, maka pilih flatform media sosial yang paling banyak 

digunakan oleh sasaran kampanye. 

5. Buat aksi dan konsisten membuat bahan/konten kampanye. 

6. Gunakan bahasa yang melekat, dekat dan eye catching pada target sasaran. 

7. Buat diskusi yang provokatif dan mendalam. 

8. Perjelas sikap dan tindakan apa yang kita harapkan dari sasaran kita. Berikan 

ajakan dan instruksi yang jelas dan sederhana. 

9. Berikan skillnya (capacity building) jika memungkinkan. 

10. Berikan apresiasi/pengakuan. 

11. Bangun bonding. 

12. Bekerjasama dengan orang/lembaga yang bisa mendukung gerakan. 

13. Mendukung orang/gerakan lain yang relevan. 
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PELATIHAN Muslimah Milenial Reformis dibuat untuk mengedukasi generasi milenial, 

khususnya muslimah milenial influencer, tentang ajaran agama yang humanis, inklusif, 

toleran, mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender, serta cinta lingkungan. Melalui 

serangkaian program Pelatihan Muslimah Milenial Reformis (MMR), 210 peserta yang 

tersebar di 6 wilayah sasaran program diharapkan dapat menjadi agen utama dalam 

mengampanyekan nilai-nilai muslimah reformis, khususnya di media sosial. 

Untuk menjadi agen kampanye nilai-nilai reformis, para Muslimah Milenial 

Reformis (MMR) tentu perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam 

menyiapkan dan melakukan kampanye di media sosial. Karena itu, materi ini akan fokus 

membedah strategi dan tahapan kampanye yang akan dilakukan oleh MMR. 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 7 

 

TUJUAN 

 
⚫

reformis. 

⚫

 

 

⚫  

⚫

media sosial. 
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta mereview materi sebelumnya dengan cara bermain 

OUTPUT 

⚫

Milenial Reformis. 

⚫

reformis. 

⚫  

METODE 

⚫  

⚫  

⚫ Pemaparan. 

⚫  

⚫ Presentasi. 

WAKTU 

 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

LANGKAH-LANGKAH 
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Langkah 2: Brainstorming (10 menit) 

1. Fasilitator menanyakan kepada peserta “Flatform kampanye apa saja yang di- 

gunakan oleh peserta?”. 

2. Fasilitator memutar 2 video (1 video yang mendapatkan views banyak dari neti- 

zen namun secara konten cenderung fundamentalis, dan 1 video yang viewsnya 

sedikit namun kontennya moderat). 

3. Fasilitator menggali pendapat peserta tentang video mana yang lebih menar- 

ik bagi mereka sebagai milenial dan apa alasannya? Fasilitator menuliskan 

semua pendapat peserta di papan tulis. 
 

Langkah 3: Pemaparan materi dan tanya-jawab (30 menit) 

1. Menjelaskan karakter sasaran kampanye saat ini dan hal-hal apa yang ingin 

diubah dari sasaran tersebut. 

2. Menjelaskan konteks, nilai, dan arah perjuangan Muslimah Milenial Reformis. 

3. Menjelaskan karakter, nilai dan lifestyle generasi milenial. 

4. Menjelaskan strategi dan tahapan kampanye Muslimah Milenial Reformis. 
 

Langkah 4: Praktik membuat strategic planning kampanye MR (30 menit) 

Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok mendi- 

skusikan rencana starategi kampanye online terhadap tema tertentu (lihat di lembar kerja). 
 

Langkah 5: Presentasi kelompok (30 menit) 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 
 

Langkah 6: Penutup (5 menit) 

Fasilitator menegaskan poin-poin materi yang dibahas sebelumnya. 

 

 

 
 poin-poin     

  

 Kampanye 

 

 

 

  

  

  

  

  



 



99 MODUL PELATIHAN MUSLIMAH MILENIAL REFORMIS  

 

  
 

  
 

  

   

kampanyekan. 



 

  

  

 Monitoring 

 Evaluasi 

 
 

Pacaran” 

  

  

  

  

  



kita kampanyekan. 



alternatif solusinya 

  

  

 Monitoring 

 Evaluasi 

 

 

Agama-Agama” 

  

  

  

  

  



kampanyekan. 
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 Monitoring 

 Evaluasi 

 

 

 

  

  

  

  

  



kampanyekan. 



 

  

  

 Monitoring 

 Evaluasi 

 Kampanye 

“Pelestarian 

 

  

  

  

  

  



kampanyekan. 



 

  

  

 Monitoring 

 Evaluasi 
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Siapa Muslimah Reformis? 

Muslimah adalah perempuan Islam yang dinamis dan selalu aktif merajut perdamaian, selalu 

terdorong untuk menghargai sesama dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk. 

Reformis artinya orang yang selalu menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih 

positif, dan lebih konstruktif. Muslimah Reformis adalah gagasan tentang perempuan Muslim 

yang memiliki spiritualitas dan integritas moral,komitmen penegakan nilai-nilai kemanusiaan, 

terutama kesetaraan dan keadilan gender, serta kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. 

Nilai-nilai Muslimah Reformis adalah: 

 Integritas (menghayati dan mengamalkan secara kaaffah esensi tauhid, inti ajaran Islam). 

 Tanggung jawab kemanusiaan. 

 Kepedulian terhadap kelompok rentan, keteladanan, inovasi dan kreativitas, serta cinta 

tanah air dan lingkungan. 

 
Siapa Muslimah Milenial Reformis (MMR)? 

Muslimah Milenial Reformis (MMR) adalah muslimah milenial yang memiliki komitmen 

dalam menyebarkan dan mempraktikkan nilai-nilai Muslimah Reformis, baik di komunitasnya 

maupun di media sosialnya. 

 
Pengertian dan Tahapan Kampanye MMR 

Menurut Cangara (2011), kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk 

memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan 

kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Sementara menurut Rogers 

dan Storey (1987), kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu ((www.kajianpustaka.com). 

Tujuan kampanye adalah untuk memengaruhi dan mengubah pola pikir, sikap, dan 

perilaku seseorang. Dalam hal ini tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan 

yang lebih baik. 

 
Tahapan Membuat Strategi Kampanye Muslimah Milenial Reformis 

 Identifikasi Sasaran Kampanye 

Sasaran kampanye Muslimah Milenial Reformis adalah generasi milenial, khususnya 

muslimah milenial. Menurut Bappenas, milenial berusia antara 20-35 tahun. Data Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sampai tahun 2019 menunjukkan jumlah 

generasi milenial adalah 63 juta jiwa. 

IDN Research Institute mengelompokkan generasi milennial menjadi dua, Junior 

Milennial dan Senior Milennial. Junior Milennial adalah mereka yang lahir pada tahun 
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1991-1998 dan Senior Mllennial adalah mereka yang lahir di antara tahun 1983-1990. 

Menurut kelompok umur, penduduk Millennial berusia 20-35 mencapai 24 persen, yaitu 

63,4 juta dari penduduk kategori usia produktif (14-64 tahun) yang jumlahnya adalah 

179,1 juta jiwa (67,6 persen). 

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan generasi Milennial akan menjadi generasi 

mayoritas dalam struktur demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia selama 

beberapa tahun mendatang terus meningkat, yaitu dari 265 juta pada tahun 2018 menjadi 

282 juta pada tahun 2024 dan mencapai 317 juta pada tahun 2045. 

 
Milastri Muzakkar, pegiat milenial, dalam tulisannya “Kepoin dan berdayakan milenial” 

membuat pengelompokan dan analisis generasi milenial di berbagai bidang, yang dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

*Font berwarna hijau berarti positif dan font berwarna merah berarti tantangan/negatif 
 

 
 

(2017) 

 

 

penting untuk memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 
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ISU 

SURVEY PERSEPSI 
ANAK MUDA MENUJU 

INDONESIA 2045 
(2017) 

 
keamanan yang 

dimiliki saat ini 

 9 dari 10 millennials 

merasa nyaman 

dengan keberagaman 

, namun 5 dari mereka 

merasa terganggu 

saat disinggung 

mengenai isu LGBT 

dan 7 dari mereka 

justru setuju dengan 

istilah “mayoritas” dan 

“minoritas”. 

 6 dari 10 milenials 

tidak merasa budaya 

Indonesia terancam 

oleh globalisasi 

dan mereka tetap 

meletakkan identitas 

asal suku budaya 

sebagai hal yang 

penting. Bahkan, 

mereka pun mengaku 

masih melakukan 

ritual berdasarkan 

adat budaya keluarga 

 6 dari 10 milennials 

merasa percaya 

diri mengikuti 

perkembangan zaman 

namun tidak setuju 

jika budaya asli mesti 

mengikuti perubahan 

zaman tersebut. 

 
 

MILENIAL REPORT (2019) 
 
 

Penjelasan: 
Secara umum, mereka menilai kehidupan 

di Indonesia telah berjalan dengan baik. 

Optimisme paling tinggi diberikan pada 

aspek kehidupan keberagaman di Indonesia 

(89,1 persen), keutuhan NKRI (86,7 persen), 

demokrasi di Indonesia (83,6 persen), hingga 

kondisi keamanan di Indonesia (83,4 persen). 

89.1% milennial optimis terhadap kehidupan 

keberagaman di Indonesia Sedangkan, 

beberapa aspek yang dianggap belum berjalan 

begitu baik ke depan adalah persoalan ekonomi 

di Indonesia (76,6 persen), kondisi politik (76,3 

persen), dan penegakan hukum (75,4 persen) 

3. Sebanyak 19,4 persen milenial lebih 

memilih untuk membantu Palestina 

daripada Indonesia Timur (66,4 %) apabila 

terjadi bencana. 

LGBT dan prostitusi paling tidak bisa diterima 

secara moral! Pergaulan bebas, clubbing, 

prostitusi di lokalisasi, nikah beda agama, 

poligami, perceraian, hingga LGBT merupakan 

isu sosial yang saat ini sedang marak. Temuan 

survei menunjukkan bahwa Milennial masih 

memegang teguh norma dan tradisi adat. 

Adat ketimuran masih dipegang teguh. Hal 

ini mengacu bahwa mayoritas milennial 

Indonesia menganggap salah secara moral 

isu-isu seperti pergaulan bebas, clubbing, 

prostitusi, LGBT. Namun untuk nikah beda 

agama, poligami dan perceraian, milennial 

yang menganggap tidak salah secara moral 

juga cukup tinggi. Hal ini wajar mengingat 

dalam agama ketiga persoalan tersebut masih 

menjadi Khilafah, dan terjadi perbedaan 

pendapat di antara para ahli agama 
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ISU 

SURVEY PERSEPSI 
ANAK MUDA MENUJU 

INDONESIA 2045 
(2017) 

 
 

MILENIAL REPORT (2019) 

 
PARTISIPASI 
POLITIK, 
SISTEM 
POLITIK, 
PENEGAKAN 
HUKUM DAN 
PERTAHANAN 
DI INDONESIA 

 9 dari 10 milennials 

menganggap 

kebebasan adalah 

hal penting. Wujud 

kebebasan tersebut 

adalah memilih (saat 

pemilu) 97% dan 

menolak penegak 

hukum untuk turut 

campur dalam pilihan 

politik (63,5%) 

 9 dari 10 milennials 

merasa bahwa 

bergabung dengan 

suatu komunitas 

adalah hal penting. 8 

dari mereka pun mau 

ikut berkontribusi 

sebagai bagian 

dari pemerintahan 

namun tidak mau 

terlibat dalam sistem 

kepartaian, baik 

sebagai simpatisan 

maupun kader partai 

 7 dari 10 millennials 

yakin dengan 

bentuk negara saat 

ini (NKRI dengan 

sistem presidensial) 

sedangkan 3 lainnya 

merasa kurang yakin. 

7 dari 10 millennials 

juga cenderung 

1. 22.4% milennial tidak mendukung 

pemimpin yang non-muslim. 
Penjelasan: 

Dalam isu agama dan politik, justru millennial 

cukup toleran. Indikasi tersebut terlihat ketika 

mereka merespon isu pemimpin non muslim. 

Hampir separoh proporsi responden millennial 

mendukung keberadaan pemimpin non muslim 

(47,9 persen). Sedangkan, mereka yang resisten 

terhadap pemimpin non muslim sebesar 22,4 

persen,. Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan 

usia, Junior Millennial (usia 20-27 tahun) 

lebih toleran terhadap pemimpin non muslim 

dibandingkan Senior Millennial (28-35 tahun). 

Data tersebut juga mengindikasikan persepsi 

keagamaan Senior millennial lebih konservatif 

dibandingkan Junior MillenniaL. 

2. Hanya 23.4% milennial mengikuti berita 

atau isu tentang politik 

Penjelasan: 

Milennial bukan berarti tidak peduli dengan 

politik, tetapi mereka cenderung tidak begitu 

tertarik mengikuti isu-isu terkait politik. 

Menurut hasil FGD, bagi mereka, berita 

politik di Indonesia cukup berat, rumit, dan 

membosankan. Millennial justru lebih senang 

dengan berita-berita ringan dan dekat dengan 

dirinya. Dilihat dari data survei, intensitas 

millennial mengikuti berita politik cukup 

rendah (23,4 persen). Meskipun begitu, Senior 

Millennial dan millennial pria memiliki intensi 

lebih tinggi dibandingkan Junior Millennial 

dan millennial wanita untuk mengikuti 

berita politik. Rendahnya intensi terhadap 
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ISU 

SURVEY PERSEPSI 
ANAK MUDA MENUJU 

INDONESIA 2045 
(2017) 

 

MILENIAL REPORT (2019) 

 

setuju dengan 

pengorbanan untuk 

negara. 

 Namun, 7 dari 10 

milenial merasa 

kondisi politik 

Indonesia saat ini 

tidak ideal dan 6 dari 

mereka setuju jika 

sistem politik diubah. 

 9 dari 10 milenial 

merasa perlu 

mengetahui isi 

Peraturan dan UU 

yang baru dikeluarkan, 

7 dari mereka merasa 

perlu dilibatkan dalam 

proses perubahan 

dalam UUD. 

 5 dari 10 millennials 

merasa hukum yang 

berlaku di Indonesia 

tidak adil dan tumpul 

ke atas, dan 8 dari 10 

millennials merasa 

tidak puas dengan 

hukuman terhadap 

pelaku korupsi. 

 7 dari 10 millennials 

memandang penting 

peran pemerintah 

untuk menyediakan 

lapangan kerja dan 

mereka juga setuju 

isuisu politik tidak lepas dari minat mereka 

terhadap pemberitaan seputar lifestyle, film, 

teknologi sehingga seringkali mengabaikan 

permasalahan politik. 

3. 70% milenial memilih tokoh dan bukan 

partai politik. 

4. Secara umum, milenial puas dengan 

kinerja pemerintah saat ini. 

Penjelasan: 

Apresiasi tertinggi terhadap kinerja pemerintah 

terutama pada aspek telekomunikasi dan 

internet (90,1 persen), pelayanan pendidikan 

(88,4 persen), pelayanan transportasi publik 

(88,0 persen), pelayanan kesehatan (80,3 

persen), hingga pembangunan infrastruktur 

(85,5 persen). Meskipun begitu, terdapat 

beberapa aspek yang mendapat tingkat 

kepuasan terendah, antara lain: kondisi 

ekonomi (59,5 persen), kesejahteraan tenaga 

kerja (58,6 persen), kemudahan lapangan kerja 

(49,1 persen), pengentasan kemiskinan (49,7 

persen), hingga stabilitas harga kebutuhan 

pokok (46,4 persen). Dengan kata lain, 

persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan masih 

menjadi problem yang dialami oleh millennial 

di Indonesia 

5. Gerakan sosial berbasis online, seperti 

donasi dan petisi online cepat meluas di 

kalangan milenial. Perlu diacungi jempol, 

platform dana sosial seperti Kitabisa. 

com, telah berhasil menggalang total 

dana lebih dari Rp450 miliar selama 

5 tahun terakhir untuk beragam isu 
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bahwa kesejahteraan 

warga adalah 

tanggung jawab 

pemerintah. 

termasuk gempa Palu, pembangunan 

rumah sakit apung, gempa Lombok, 

bantuan kemanusiaan Palestina, korban 

penyiraman air keras, dan masih banyak 

lagi. Rachel Vennya adalah salah 

satu influencer yang peduli akan isu 

sosial dan memanfaatkan popularitas 

dia untuk menggalang dana sosial, 

termasuk Rp760 juta untuk gempa 

Palu dan Rp440 juta untuk gempa 

Lombok melalui platform Kitabisa. 

com. Apabila diperhatikan dari hasil 

dana yang digalang, faktor isu yang 

diangkat menjadi salah satu kunci 

untuk meraih simpati Millennial. Dari 

banyaknya organisasi sosial penggalang 

dana, Dompetdhuafa. com merupakan 

yang paling populer dengan tingkat 

awareness sebesar 47,6 persen diikuti 

oleh Ayopeduli.com dengan 14,3 persen, 

dan Kitabisa.com dengan 11,9 persen. 
 

 

KARIR, 

 
 



mengharapkan 

formal. 

 

 

 

Penjelasan: 
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menganggap gaji 

besar sebagai faktor 

penting dalam 

memilih pekerjaan 

meskipun hanya 3 

dari 10 milenials yang 

menganggap rumah 

dan kendaraan masih 

menjadi kebutuhan 

utama. 

 7 dari 10 millennials 

meyakini bahwa 

faktor pendidikan 

berperan penting 

untuk mendapatkan 

pekerjaan meskipun 

hanya 2 dari mereka 

yang yakin bahwa 

pendapatannya 

sesuai dengan beban 

pekerjaan yang 

ditanggung. 

 9 dari 10 milenials 

memandang 

kebutuhan pokok lebih 

penting dibandingkan 

kebutuhan gadget, 

hiburan, dan fashion. 

 4 dari 10 milenials 

setuju bekerja sukarela 

(volunteering). 

Generasi millennials 

juga memiliki empati 

sosial yang tinggi, 8 

prioritas utama mereka di masa depan 

(54,4 persen), selain memiliki rumah (54,2 

persen), dan menjadi orang tua yang baik 

(48,4 persen), pekerjaan dengan gaji tinggi 

(29, 4%), menolong orang (21,7 %), orang 

religious (10,7%). 

2. 66,3 % milennial merasa menikah di usia 

21-25 tahun adalah yang paling ideal 

Penjelasan: 

Jika dilihat berdasarkan gender, mayoritas 

milenial wanita justru lebih siap untuk menikah 

di usia muda, yakni 21-25 tahun (59,3 persen) 

dibandingkan pria yang menilai usia ideal 

menikah antara 26- 30 tahun (50,4 persen). 

Artinya millennial pria lebih memikirkan 

kesiapan dirinya sebelum memutuskan untuk 

menikah, baik secara psikologi maupun 

finansial. Sedangkan, keinginan wanita 

untuk menikah di usia muda didorong faktor 

usia produktif untuk memiliki anak. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas 

millennial wanita ingin memiliki anak di usia 

21-25 tahun (59,3 persen), sedangkan separuh 

millennial pria ingin memiliki anak di usia 

26- 30 tahun (50,4 persen). Dengan menikah 

di usia muda, millennial wanita memiliki 

kesempatan lebih banyak untuk memiliki 

anak serta memiliki waktu lebih banyak untuk 

membesarkannya, termasuk meminimalisasi 

risiko kesehatan ketika melahirkan di usia muda 

3. Gaji adalah faktor utama dalam memilih 

perusahaan. Kurangnya pengembangan 

diri adalah faktor utama dalam keluar dari 

perusahaan 
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dari 10 millennials 

setuju membagikan 

hasil pendapatan 

kepada orang yang 

membutuhkan. 

4. Junior milenial (usia 20-27 tahun) 

cenderung lebih banyak tergantung dari 

situs lowongan kerja dibanding dengan 

Senior Milenial (usia 28-35 tahun). 

5. 2-3 tahun adalah waktu paling ideal bagi 

milennial untuk bekerja di perusahaan. 
Penjelasan: 

Milenial berpindah-pindah dari satu 

perusahaan ke perusahaan lain lebih 

banyak disebabkan oleh 3 hal yaitu fasilitas 

pengembangan diri yang lebih baik, besaran 

gaji yang lebih baik dan kondisi lingkungan 

kerja. 

6. Yang membuat milenial bertahan 

di perusahaan adalah kebebasan 

berkreativitas, waktu kerja yang fleksibel, 

dan tim yang mendukung. 

Penjelasan: 

Karakter generasi millenial ada 3 yaitu 

connected, confident dan creative. Kreatifitas 

milennial juga terbawa pada lingkungan 

kerja, karena pada dasarnya kreatifitas 

merupakan bagian dari passion mereka. 

Temuan survei menunjukkan bahwa millnial 

lebih suka bekerja dengan kebebasan untuk 

berkreativitas, bekerja dengan fleksibilitas 

waktu dan juga bekerja secara tim 

7. 69,1% milenial berminat untuk membuka 

usaha, artinya 7 dari 10 milenial memiliki 

jiwa entrepreneurship. 

 
PENGETAHUAN 
DAN 
PENGGUNAAN 
TEKHNOLOGI 

 Hanya 1 dari 10 

milenial yang 

cenderung tidak 

1. Televisi (97%) dan media digital (54,4%) 

adalah media yang paling efektif untuk 

menjangkau milenial. 
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rasional dan tidak 

mendukung hasil 

sains. Ada 2 dari 

mereka masih 

percaya ramalan, 

mitos, legenda dan 

cerita gaib. 

 7 dari 10 milenials 

berpendapat bahwa 

kemajuan suatu 

bangsa ditentukan 

oleh kemajuan 

penguasaan 

dan penciptaan 

teknologinya. 9 

dari mereka pun 

merasa pemerintah 

perlu meningkatkan 

anggaran untuk 

penelitian ilmu 

pengetahuan. 

 Seluruh milenials 

yakin teknologi akan 

memengaruhi gaya 

hidup sebuah bangsa. 

 8 dari 10 milenials 

memiliki kepercayaan 

diri terhadap 

teknologi dan yakin 

dapat beradaptasi. 

Namun hanya 1 dari 

mereka yang yakin 

bahwa pekerjaan 

manusia dapat 

2. 70,4 persen milenial mengakses media 

digital untuk mengetahui berita terkini. 

Kemudahan akses, multi-tasking, dan 

kecepatan menjadi alasan utama memilih 

media digital. 

3. Media digital terpopuler bagi milenial 

adalah detik.com, kompas.com, IDN Times. 

4. Tema yang diakses oleh milenial di media 

digital adalah info terkini (70,4), lifestyle 

(31,5 %), berita politik (8,9%) 

5. Instagrammer dan YouTuber adalah sosok 

bintang bagi milennial. Instagrammer dan 

YouTuber berperan sangat besar dalam 

mempengaruhi keputusan millennial 

dalam berbelanja. Millennial sering 

Chapter 4 melihat review produk online 

maupun video unboxing sebelum mereka 

memutuskan untuk membeli produk. Sama 

halnya dengan memilih tempat makan 

dan destinasi liburan. Food-influencer 

dan Travelblogger menjadi rujukan dalam 

menentukan tempat makan dan wisata. 

Penjelasan: 

Sebelum era digital, cara mendapatkan 

berita adalah dengan membaca halaman 

pertama koran atau menonton program 

berita televisi. Kini generasi millennial 

memantau berita dari platform LINE 

Today. Dalam hitungan menit, LINE Today 

mengumpulkan konten berita dari mitra 

mereka seperti IDN Times, Detik.com, dan 

Kompas.com, merangkumnya 70,4 persen 

milenial mengakses media digital untuk 

mengetahui berita terkini. Kemudahan 
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tergantikan oleh 

teknologi. 

 7 dari 10 millennials 

percaya bahwa 

pekerjaan masa 

depan akan 

digantikan oleh 

mesin dan teknologi 

otomasi, dan 79% 

merasa bahwa 

perkembangan 

teknologi tersebut 

sebagai ancaman. 

Hanya 5% dari 

mereka yang merasa 

hal itu sebuah 

keuntungan. 

 7 dari 10 millennials 

merasa bahwa 

Program Wajib 

Belajar tidak cukup 

dan menganggap 

pendidikan usia 

dini sangat penting. 

NAMUN, hanya 4 dari 

mereka yang merasa 

pendidikan formal 

adalah hal penting 

untuk masa depan. 

 99% millennials 

merasa seharusnya 

pendidikan dapat 

menumbuhkan 

kreatifitas. Dan 9 

 
MILENIAL REPORT (2019) 

 

 
akses, multi-tasking, dan kecepatan 

menjadi alasan utama memilih media 

digital. dengan judul yang menarik dan 

menyebarkan ke jutaan penggunanya setiap 

hari. Begitu pula untuk berita hiburan 

alias infotainment yang dulu dirajai 

oleh Cek&Ricek atau Insert!, sekarang 

banyak yang beralih memantau akun 

Instagram @lambeturah yang kecepatan 

publikasi informasinya melebihi program 

infotainment di media tradisional. 

6. Dalam sehari, mereka paling sering update 

status antara 2-5 kali (79,5 persen), atau 

6-8 kali (52,5 persen). Mereka mudah 

untuk berbagi aktivitas dan pengalaman 

mereka melalui media sosial. 

7. Flatform media sosial yang paing sering 

digunakan milenial adalah facebook 

(62,2%), Instagram (30,8%), twitter (1,2 %) 

8. Senior milennial lebih sering terpapar 

hoaks melalui WhatsApp, sedangkan Junior 

Millennial melalui Facebook & Instagram 

Penjelasan: 

Update Instagram Story dan Facebook 

Status itu kewajiban. Milenial sangat aktif 

di media sosial, rata-rata mereka memiliki 

2 media sosial yang aktif digunakan. 

Mereka sangat aktif berbagi status maupun 

mengomentari status orang lain. Beberapa 

media sosial yang dimiliki dan paling sering 

digunakan millennial adalah Facebook, 

Instagram, dan Twitter. Beragamnya akun 

media sosial yang dimiliki memperlihatkan 

keakraban millennial dalam menggunakan 
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dari 10 millennials 

menganggap 

penting melibatkan 

partisipasi 

masyarakat untuk 

meningkatkan 

kualitas pendidikan 
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sosial media. 

Junior Millennial lebih aktif di media sosial 

dibandingkan Senior Millennial. Millennial 

mulai bijaksana dalam menggunakan 

media sosial, terutama dalam menghadapi 

berita hoaks. Mereka tidak mudah share 

atau berbagi informasi sebelum mengecek 

kebenarannya. milennial aktif mendorong 

wisdom of crowd, agen klarifikasi informasi. 

 

9. 70% milenial membuka smartphone 1 

menit setelah bangun tidur 

10. 98,2% akses internet milenial 

menggunakan Smartphone. 

11. 4 tujuan yang paling sering dilakukan 

oleh milenial ketika terkoneksi dengan 

internet. Keempat tujuan tersebut antara 

lain, chatting/ messaging, browsing, 

jejaring sosial dan video streaming. Di 

luar keempat tujuan tersebut ada music, 

download, game online, email dan 

sebagainya 

12. 94,4 persen milenial Indonesia telah 

terkoneksi dengan internet. Internet 

menjadi kebutuhan utama bagi milenial. 

Penjelasan: 

Temuan riset menunjukkan bahwa mayoritas 

milennial Indonesia sudah masuk dalam 

kategori heavy user dan addicted user. Hal 

ini menunjukkan bahwa mereka sudah 

mengalami kecanduan dan ketergantungan 

terhadap internet. Ibaratnya, lebih baik 

tidak pegang dompet ketimbang tidak 
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pegang HP. Jika dibedah lebih dalam 

lagi, terlihat bahwa makin muda, makin 

kecanduan internet. Junior Millennial yang 

menghabiskan waktu lebih dari 11 jam 

untuk menggunakan internet mencapai 9,6 

persen sedangkan Senior Millennial hanya 

5,2 persen. 

13. Sebanyak 59.7 persen milennial mencari 

perbandingan harga di online sebelum 

melakukan pembelian. 

14. Produk terbesar yang dibeli secara online 

oleh milenial adalah pakaian (24,6 %), 

handphone (6,5%). Sementara buku 

hanya 1,1 % 

15. Dangdut menjadi pilihan musik kedua 

(20,4%) yang paling disuka oleh milenial, 

setelah musik pop (69, 3%). Setelah itu, 

mereka menggemari musik jazz dan rock. 

16. 51.6% Milenial mendengarkan musik 

melalui aplikasi streaming atau download 

secara ilegal. Aplikasi yang paling sering 

digunakan untuk mendengarkan musik 

adalah JOOX dan Spotify. 

17. Mayoritas milenial menyukai genre 

film action (47,7 persen), kemudian film 

romansa (20, 8 persen), komedi (18,9 

persen) dan horror (9,1 persen). Jika 

dilihat dari sisi gender, genre film action 

lebih disukai oleh kalangan millennial 

pria (66,2 persen), sedangkan genre 

film romansa lebih banyak disukai oleh 

kalangan millennial Gambar 6.4 Genre 

Film Favorit Millennial terpikat dengan 

film romansa bikinan sineas lokal. 
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wanita (34,2 persen). Banyak film-film 

action yang sukses di pasaran seperti 

film Captain America, The Avengers, Iron 

Man, Mission Imposible dan terbaru 

Mile 22 yang dibintangi oleh Iko Uwais. 

Sedangkan film romansa juga cukup 

sukses menyedot perhatian, seperti 

Habibie Ainun, Ada Apa Dengan Cinta, dan 

Dilan 1990. 

18. 40,7 persen milenial yang menyatakan 

bahwa mereka mengunduh game di 

HP/ smartphone. Kepemilikan online 

game cenderung didominasi oleh Junior 

millenial dibanding Senior millenial. 

Junior milenial yang menyatakan 

memiliki game online sebesar 39,6 

persen dan Senior milenial yang mengaku 

memiliki online game sebesar 20,2 

persen. Jika dilihat dari sisi jenis game 

online yang dimiliki, ada 2 game online 

yang dominan dimiliki oleh Millennial 

yaitu Mobile Legends dan Clash of Clan. 

19. Hampir tiap hari milenial memfoto suatu 

objek sebanyak 2-5 kali. 31,4 % milenial 

yang menyatakan suka memfoto diri 

mereka sendiri, alias swafoto (selfie). 

Junior millenial cenderung lebih narsis 

dibanding dengan Senior Millennial. 

Dari sisi gender, wanita cenderung lebih 

suka swafoto dibanding pria. Hanya 5,0 

% milenial yang memfoto informasi, 

kegiatan atau perisiwa tertentu. 

20. 4 dari 10 milenial travelling ke luar negeri 

atau dalam negeri setiap tahunnya. 
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21. 3 tempat liburan favorit milenial: 

Jogjakarta dan Bali merupakan kombinasi 

antara wisata alam dan wisata budaya, 

sedangkan Bandung terkenal dengan 

wisata alamnya yang memesona. 

22. Hanya 10.7% dari pendapatan yang 

ditabung oleh Millennial, sedangkan 

51.1% pendapatan habis untuk 

kebutuhan bulanan (8% untuk hiburan/ 

entertainment, 5,3 untuk zakat) 

23. Tidak hanya kartu debit (64,2 persen), 

milenial juga banyak yang memiliki 

e-wallet (21,9 persen) dan e-money 

(11,5) untuk menunjang aktivitas mereka. 

Produk keuangan non tunai, seperti 

mobile banking dan internet banking 

sudah mulai ditinggalkan. Artinya, 

terlihat kecenderungan perilaku transaksi 

keuangan milennial yang lebih nyaman 

bertransaksi secara digital atau gadget 

payment. 

24. Kosmetik yang paling banyak dibeli 

milenial adalah Wardah (57,3%) 

25. Coffe shop yang paling diminati milenial 

adalah sturbacks (64,6%), J CO (11,7%) 

26. Soft drink yang paling disukai milenial 

adalah coca-cola (73,4%) 

 
Dari penjelasan panjang tentang Generasi Milenial di atas, secara singkat, generasi 

milenial dapat dikenali dengan melalui nilai, karakter dan lifestyle mereka sebagai berikut: 

1. Berbagi dan Menjadi Relawan 

Menjadi relawan sudah menjadi lifestyle milenial. Seperti disebutkan sebelumnya, 

mereka mencari sesuatu yang bermakna dalam hidup, salah satunya dengan berbagi 

dan menjadi relawan dalam satu komunitas tertentu. Sejak pandemi, milenial termasuk 

garda terdepan dalam melakukan aksi kemanusiaan. Mereka menggalang donasi baik 
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online (seperti kitabisa.com) maupun secara offline, menjadi relawan covid secara 

langsung berhadapan depan pasien atau pun relawan yang menyampaikan informasi 

resmi tentang covid dari pemerintah. 

 
2. Peduli Isu Kemanusiaan dan Lingkungan 

Survei dari World Economic Forum berjudul Global Shapers Annual Survey 2016 

mengungkapkan isu yang paling dikhawatirkan oleh milenial adalah: pertama, 

perubahan iklim dan masalah pemanasan global (45,2 persen). Kedua, konflik skala 

besar dan perang (38,5 persen). Ketiga, konflik agama menempati Kemiskinan dan 

transparansi pemerintahan juga menjadi fokus kaum millenial masing-masing 31,1 

persen dan 21,7 persen. 

 
3, Lebih Percaya Pada Sosok Pemuka Agama yang Tegas dan Menggunakan Dalil Agama 

(Ǫur’an dan Hadist) 

Dania, salah satu returnee dari Suriah mengungkapkan alasan utamanya tertarik 

dengan ideology yang ditawarkan kelompok ISIS karena ketegasan dan dalil-dalill 

qur’an hadist yang dikutip oleh orang yang disebutnya Ustad. Dalam temuan 

disertasi Oki Setiana Dewi juga menyebutkan, faktor utama para artis (yang sebagian 

besar milenial) tertarik hijrah setelah mendengar ceramah dari ustadz-ustadz online 

yang tegas dan meyakinkan karena kutipan-kutipan ayat dan hadist dalam setiap 

ceramahnya. 

 
Sementara itu, tantangan milenial, dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Keakraban milenial dengan dunia digital yang tidak dibarengi dengan pengetahuan, 

keterampilan dan budaya literasi yang baik, dapat membuat mereka rentan terpapar 

hoax, cyberbullying, ideology ekstrimis hingga terorisme. Selain itu, milenial yang 

tidak meimilki self resilient juga rentan merasa insecure, galau, feeling lonely, hingga 

depresi, jika tidak mampu mengikuti perkembangan dan tipe ideal seperti yang 

diciptakan di media sosial. 

2. Budaya instan, simpel dan nggak suka ribet, membuat milenial kurang suka 

menghabiskan waktu untuk membaca dan menganalisis secara dalam sebuah 

peristiwa atau isu tertentu. Mereka lebih senang membaca berita dari situs berita yang 

ringkas dan paling update, seperti detik.com dan lambetura. Hal ini dimanfaatkan juga 

oleh ustadz-ustadz yang baru muncul di media sosial. Mereka mengadaptasi karakter 

milenial seperti cara berpakaian, penggunaan bahasa yang lebih kekinian, dan isi 

ceramah yang singkat dengan penguatan ayat dan dalil. Jadilah, ustadz-ustadz ini 

lebih disukai oleh milenial dan mampu mengajak mereka “hijrah” dalam pengertian 

yang sempit. 

3. Bonus demografi dan revolusi industry 4.0 menuntut milenial meningkatkan 
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pengetahuan, keterampilan dan kreatifitas dalam berbagai bidang, khususnya dalam 

bidang tekhnologi informasi, agar mampu beradaptasi dengan era disrupsi dan 

kecanggihan AI. 

 
Analisis dan Rumusan Masalah 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), generasi milenial adalah orang-orang yang 

berusia 20-35 tahun. Salah satu ciri generasi milenial adalah sangat akrab dan tergantung 

dalam banyak hal pada teknologi, khususnya media sosial. Di saat yang sama, kesadaran 

media dan informasi serta kemampuan berpikir kritis generasi milenial masih kurang. 

Hal ini membuat milenial, termasuk perempuan, lebih mudah dipengaruhi oleh hoax, 

misinformasi, dan ideologi mengarah pada intoleransi, kekerasan, ekstremisme, bahkan 

terorisme. 

Narasi tentang Islam dan imej perempuan yang dianggap “benar” dalam Islam sangat 

kuat dan begitu terbuka, di media sosial khususnya. Di sana, Islam biasa ditampilkan sangat 

ekslusif, penuh kemarahan dan kebencian oleh “kelompok kanan”, yang biasa disebut 

kelompok ekstrim dan radikal. Perempuan yang saleha ditampilkan seolah-olah hanya 

perempuan yang menggunakan pakaian dan jilbab panjang (atau biasa disebut hijab 

syar’i), patuh pada suami, berbakti dan mengurus keluarga di rumah, dan rela dipoligami 

sebagai bagian dari ajaran Islam. 

Narasi-narasi tersebut tak terlepas dari peran para “ustadz dan ustazah” yang baru 

muncul di media sosial, namun mampu mendapatkan perhatian para netizen. Jika kita 

mengetik nama Ustazah perempuan Indonesia di google, misalnya, maka nama-nama yang 

keluar adalah Oki Setiana Dewi, Astri Ivo, Pipik Dian, Mama Dedeh, Neno Warisman, Peggy 

Melati Sukma. Semua berlatar belakang sebagai selebritis. Sementara Ustadz laki-laki 

yang popular di media sosial antara lain Hanan Ataki, Yusuf Mansur, Felix Siau, dan Ustadz 

Solmed. Ustadz-Ustazah ini mendapatkan tempat di hati netizen, karena mereka mampu 

menyajikan bentuk dakwah yang lebih tegas mengatakan “boleh” atau “tidak” (dengan 

melampirkan ayat atau hadist dalam setiap pembahasannya), menggunakan bahasa yang 

lebih persuasif dan dekat dengan milenial, dilengkapi dengan penampilan yang kekinian. 

Sepanjang 2015-2019 jumlah perempuan milenial yang terlibat dalam gerakan 

teroris terus meningkat. Diantaranya, Dian Yulia Novi dan Ika Puspita Sari di Purworejo, 

keduanya merencanakan aksi bom bunuh diri. Lalu ada Umi Delima, istri teroris Santoso 

di Poso. Selain itu, di antara yang ditangkap sebelumnya atas dakwaan terorisme adalah 

Putri Munawwaroh, Inggrid Wahyu, Munfiatun, Rasidah putri Subari, Ruqayah putri Husen 

Lecano, Deni Carmelit, Rosmawati, dan Arina Rahma (http://www.mujahidahmuslimah. 

com/home/index.php/tadabbur/. 

Dalam Buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, karya Musdah Mulia, disebutkan 

bahwa perempuan yang direkrut oleh suaminya seringkali tidak memiliki literasi agama 
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yang baik. Mereka belajar agama melalui internet dan dari suaminya yang membujuk 

mereka untuk bergabung dengan jaringan terorisme dengan menggunakan teks agama. 

Perempuan mulai banyak dilibatkan dalam gerakan terorisme karena mereka dianggap 

lebih setia, patuh pada ajaran agama, patuh pada suami, dan lebih mudah melakukan 

kerja-kerja rekruitmen anggota baru melalui keluarga dan komunitasnya. 

Sebenarnya, perempuan memiliki potensi besar untuk membantu mencegah 

intoleransi dan ekstremisme, serta menjadi agen perdamaian. Hal ini dapat terjadi 

karena pengalaman dan kesadaran mereka akan kekerasan, subordinasi, diskriminasi, dan 

marginalisasi, baik di ranah domestik maupun sosial, mendorong mereka untuk menjadi 

lebih inklusif, tanpa kekerasan, dan toleran terhadap perbedaan. Suster Briggita, di Maluku, 

membuat Komunitas Perempuan Peduli untuk rekonsiliasi konflik Kristen dan Islam. 

Di Poso, perdamaian antara perempuan muslim dan Kristen diinisiasi oleh Lian Gogali 

melalui Institut Mosintuwu. Lewat komedi, Sa’diyah Ma’ruf memberikan pandangan yang 

lebih segar tentang Islam yang humanis dan imej perempuan yang setara dengan laki-laki. 

Gagasan Muslimah Reformis hadir untuk menegaskan bahwa ajaran Islam yang 

benar mengajarkan humanisme, cinta kasih untuk semua alam semesta beserta isinya, dan 

keadilan serta kesetaraan gender. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan, 

khususnya perempuan milenial, dalam memahami toleransi, keberagaman dan kesetaraan 

gender, sangat dibutuhkan untuk menyiapkan perempuan milenial menjadi agen dalam 

menyebarkan nilai-nilai hidup damai. 

Dari hasil analisis masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah yang 

menjadi fokus MMR sebagai berikut : 

 Generasi milenial adalah pengguna media sosial terbesar, setelah generasi Z. 

Kehidupan mereka lebih banyak digantungkan di media sosial. Sayangnya, 

keaktifan milenial di media sosial tidak diimbangi dengan literasi agama yang 

baik dan keterampilan berpikit kritis.Akibatnya, milenial lebih mudah dipengaruhi 

oleh hoax, misinformasi, dan ideologi yang mengarah pada intoleransi, kekerasan, 

ekstremisme, bahkan terorisme. 

 Kelompok kanan (esktremis) sangat masif mengampanyekan narasi agama Islam 

yang ekslusif, intoleran, penuh dengan wajah kekerasan, dan tidak ramah pada 

perempuan, di media sosial. Kampanye ini banyak dilakukan oleh ustadz-ustazah 

yang baru muncul, yang kebanyakan berlatar belakang artis. Ironisnya, kampanye 

mereka mendapatkan hati oleh netizen yang kebanyakan milenial, karena cara 

berdakwah mereka dianggap lebih tegas, kuat dengan ayat dan hadist, dengan 

penggunaan bahasa yang lebih simpel dan kekinian. 

 Perempuan terbukti dapat menjadi pelopor perdamaian. Hanya saja, narasi ini 

belum banyak diangkat dan disajikan dengan “cerita kekinian” di media sosial, 

sehingga belum mainstream diketahui oleh netizen. 

 Gagasan Muslimah Reformis adalah salah satu upaya untuk mencounter dan 
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memberikan narasi alternatif tentang Islam yang humanis, inklusif, toleran, 

dan menjunjung kesetaraan dan keadilan gender. Gagasan ini perlu dikemas 

dalam bentuk kekinian dan dekat dengan kehidupan milenial sehingga menjadi 

alternatif baru dalam mengampanyekan Islam humanis dan menjunjung 

kesetaran dan keadilan gender, melalui Program Pelatihan Muslimah Milenial 

Reformis (MMR). 

 
Tujuan kampanye 

Kampanye Muslimah Milenial Reformis didesign dengan tujuan: 

 Memberi penyadaran dan pengetahuan kepada generasi milenial, khususnya 

muslimah milenial, tentang nilai-nilai reformis, yaitu memahami ajaran agama 

yang humanis, inklusif, toleran, mengedepankan perspektif keadilan dan 

kesetarana gender dalam segala bidang kehidupan, serta cinta lingkungan. 

 Memengaruhi dan mengajak generasi milenial, khususnya muslimah milenial, 

untuk terlibat aktif membangun perdamaian dan peradaban, di media sosial dan 

di komunitasnya masing-masing, dengan cara-cara kreatif dan kekinian. 

 
Strategi Kampanye 

Strategi kampanye adalah pendekatan dan cara yang digunakan oleh Muslimah 

Milenial Reformis dalam menyampaikan pesan kampanyenya. Strategi yang digunakan 

MMR dalam kampanye adalah: 

 Dari milenial untuk milenial. Artinya, penyampaikan pesan adalah kelompok 

milenial yang ditujukan untuk milenial. Sehingga secara emosional dan 

pengemasan pesan kampanye, akan lebih dekat dengan sasaran. 

 Kampanye dilakukan secara berkelompok sehingga perspektif dan pengalaman 

setiap orang dalam kelompok akan memperkaya produk kampanye. Selain itu, 

proses kampanye juga akan lebih mudah dilakukan secara berkelompok. 

 Menggunakan flatform media sosial yang banyak diminiati oleh milenial yaitu 

Instagram dan youtube. 

 Konten, bahasa, dan visualisasi design serta video, , pengemasan konten, 

pemilihan judul, visualisasi, audio, pemilihan bahasa, pemilihan flatform 

kampanye, hashtaq, dan taqline. menunjukkan keberagaman, kekinian, dan dekat 

dengan kehidupan sehari-hari milenial, seperti penggunaan bahasa “receh” 

dan jenaka, dan dilengkapi dengan gambar animasi yang mewakili berbagai 

kalangan perempuan (berjilbab dan tidak berjibab, rambut keriting dan lurus, 

berkulit hitam dan putih, serta menggunakan kursi roda). 

 Menggunakan 2 tagar utama: #muslimahmilenialreformis dan #muslimahkece, 

sebagai ciri khas dalam kampanye MMR, dan sekaligus ajakan kepada sasaran 

kampanye untuk menggunakan hashtag yang sama. Sehingga gerakan ini akan 
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lebih besar di media sosial. 

 Hasil kampanye akan diposting di media sosial masing-masing MMR dan di 

media sosial Yayasan Mulia Raya. 

 
Pesan Umum dan Pesan Kunci Kampanye 

Pesan umum dalam kampanye Muslimah Milenial Reformis (MMR) adalah 

“Terwujudnya bangsa Indonesia yang humanis dan berkeadaban”. 

Sementara pesan kunci dalam kampanye MMR adalah: 

 Agama mengajarkan humanisme dan keadilan untuk semua, termasuk keadilan 

dan kesetaraan gender. 

 Seorang muslimah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan 

laki-laki, yaitu untuk menjadi pemimpin dalam menyebarkan dan melakukan 

kebaikan (ibadah) baik kepada Tuhan mau pun kepada seluruh ciptaaan Tuhan, 

termasuk alam semesta. 

 Seorang Muslimah Milenial Reformis tidak selalu berarti perempuan yang 

beragama Islam. Tapi bisa saja termasuk di dalamnya orang-orang non muslim 

yang memiliki nilai-nilai Muslimah Reformis. 

 
Analisis “Kawan” dan “Lawan” serta Resiko Kampanye 

Bagian ini akan memetakan orang/organisasi yang melakukan kampanye yang 

kontra (lawan) dengan apa yang dilakukan oleh MMR serta orang/organisasi(kawan) yang 

melakukan kampanye yang sama dengan MMR. 

“Lawan” MMR adalah orang atau organisasi yang biasa menampilkan Islam sangat 

ekslusif, penuh kemarahan dan kebencian oleh “kelompok kanan”, yang biasa disebut 

kelompok ekstrim dan radikal. Perempuan yang saleha ditampilkan seolah-olah hanya 

perempuan yang patuh pada suami, berbakti dan mengurus keluarga di rumah, dan rela 

dipoligami sebagai bagian dari ajaran Islam. Mereka di antaranta adalah HTI, FPI, Aisha 

Wedding, dan Ustadz-Ustadzah online yang menyampaikan agama Islam yang intoleran 

dan ekslusif. 

Sementara “kawan” MMR adalah orang dan organisasi yang biasa menyampaikan 

nilai-nilai agama (khususnya Islam) yang sejuk, toleran, inklusif, mengedepankan 

keadilan dan kesetaran gender, dan cinta lingkungan. Mereka diantaranya adalah Komnas 

Perempuan, LBH Apik, WALHI, Fatayat, Aisyiyah, Fahmina, Rahima, Mubadalaah, Peace 

Generation, Magdelene, YIPC dan media Sejuk. 

Setelah mengetahui lawan dan kawan kampanye MMR, perlu juga dilakukan analisis 

resiko yang mungkin terjadi saat melakukan kampanye MMR. Resiko tersebut misalnya, 

adanya perlawanan baik lisan mau pun tulisan oleh pihak lawan. Bahkan bisa saja, pihak 

lawan menyerang orang atau lembaga yang tergabung dalam gerakan Muslimah Milenial 

Reformis. 
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Waktu Kampanye 

Pada bagian ini, campaigner menentukan berapa lama periode kampanye akan 

dilakukan dan seperti apa timelinenya. Selain itu, selama periode kampanye, campaigner 

juga perlu membuat tes pendapat atau respons netizen terhadap konten yang akan 

dikampanyekan. 

 
Sumber Daya Manusia (pelaksana kampanye) 

Kampanye MMR akan dilakukan oleh 210 peserta yang telah mengikuti Pelatihan 

Muslimah Milenial Reformis, di 6 wilayah sasaran program. 

Setiap wilayah pelatihan terdiri dari 35 orang. 35 orang tersebut akan dibagi menjadi 

7 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

 
Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat jangkauan dan capaian hasil 

kampanye. Proses ini dapat dilakukan sepanjang proses kampanye dan setelah masa 

kampanye telah berakhir. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pembelajaran 

untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dan meningkatkan yang sudah baik 
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MATERI 8 

 

PENGANTAR DAN PRAKTIK 
MEMBUAT KONTEN 

KAMPANYE PERDAMAIAN 
DI MEDIA SOSIAL 

 
 
 
 
 
 

ERA digital telah banyak menggeser wilayah “perang” generasi milenial ke 

ranah media sosial. Kelonggaran dan kebebasan digital banyak dimanfaatkan untuk 

menyebarkan propaganda, provokasi, dan hoax yang terbukti memengaruhi cara berpikir 

publik kita. Menguatnya sektarianisme dan politik identitas yang membelah masyarakat 

kita, terutama ketika isu identitas masuk ke ranah politik praktis, memberi dampak 

signifikan pada perpecahan dan polarisasi yang berkepanjangan. 

Di sisi lain, dalam konteks radikalisme-ekstremisme, kalangan ekstremis me- 

manfaatkan dengan sangat efektif dunia internet untuk propaganda dan bahkan rekruitmen. 

Sementara, kalangan penggerak perdamaian belum optimal memanfaatkan media sosial 

untuk melakukan counter radikalisme-ekstremisme. Kasus Teror Selandia Baru tahun 2019 

menarik menjadi contoh: pelaku menyiarkan secara live teror penembakan membabi buta 

yang dilakukannya. Pasca teror tersebut, pihak Facebook harus 1,5 juta salinan video yang 

beredar di lamannya (The Guardian). 

Bahkan, dalam laporan riset yang disusun oleh Crime and Security Research 

Institute Universitas Cardiff tahun 2017, dijelaskan bahwa serangan teroris tak sekadar 

menciptakan gelombang kejut pada awal insiden, melainkan juga dapat menyebabkan 

lonjakan kejahatan rasial, ekstremisme, serta desas-desus informasi dan rumor yang 

merusak pasca-teror. 

Dalam konteks ini, benarlah adagium yang terkenal: Kejahatan yang terorganisir 

akan mengalahkan kebaikan yang tak terorganisir. 

Oleh karena itu, penguasaan narasi, sistem, dan teknik pembuatan konten (design 

dan video) menjadi penting bagi penggiat perdamaian, dan terutama kalangan milenial. 

Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet dan media sosial kita berada di 

rentang umur 16-35 tahun. 

PENGANTAR 



122 MODUL PELATIHAN MUSLIMAH MILENIAL REFORMIS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN 

⚫  

⚫

penggunaan sosial media. 

⚫

 

 

⚫  

⚫

kampanye Milenial. 

⚫

sebuah konten. 

OUTPUT 

⚫  

⚫  

METODE 

⚫ Presentasi 

⚫ Game/simulasi 

⚫  

⚫ Review 

WAKTU 

150 Menit 
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Langkah 1: Pembukaan (5 menit) 

1. Fasilitator mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar peserta. 

2. Fasilitator mengajak peserta mereview materi sebelumnya dengan cara bermain/ 

brainstorming acak 
 

Langkah 2: Pegantar Design Grafis dan Videografi (40 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan teknik dasar dalam design graphis dan macam-macam ap- 

likasi design dari HP dan laptop 

2. Fasilitator menjelaskan teknik dasar dalam videografi dan macam-macam aplikasi 

video di HP dan laptop 

3. Fasilitator mengajak peserta praktik menggunakan beberapa aplikasi design dan 

video di HP 

 

Langkah 3: Praktik 2 (60 menit) 

1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil konten yang dibuat di kelas 

besar. 

2. Fasilitator meminta tanggapan dari kelompok lainnya 

3. Fasilitator mereview hasil konten yang dibuat oleh masing-masing kelompok. 
 

Langkah 4: Presentasi hasil praktik membuat konten (60 menit) 

1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil konten yang dibuat di kelas 

besar. 

2. Fasilitator meminta tanggapan dari kelompok lainnya 

3. Fasilitator mereview hasil konten yang dibuat oleh masing-masing kelompok. 
 

Langkah 5: PFasilitator menegaskan kembali tentang arah dan tujuan misi kampanye untuk 

milenial di media sosial 

 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫ Laptop 

LANGKAH-LANGKAH 
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Media Sosial dan Disrupsi 

Anick HT, dari berbagai sumber 

 
Meski media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian kita, namun tak banyak yang 

mempelajari secara sungguh-sungguh kinerja dan cara memanfaatkan media sosial, kecuali 

kalangan yang berorientasi bisnis. Padahal, mestinya saat ini segala aspek kehidupan sosial kita 

juga terkait dengan media sosial. 

 
Beberapa kata kunci yang perlu diketahui 

Disrupsi Digital 

KBBI: sebuah hal yang tercabut dari akarnya. Secara bahasa, disruption artinya gangguan 

atau kekacauan; gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, atau 

proses (disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process). 

Disrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara 

fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara 

baru. Akibatnya pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama kalah bersaing. 

Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi dan “Internet 

of Thing” (IoT) atau “Internet untuk Segala”. 

Contoh disrupsi adalah media cetak menjadi media online atau situs berita, ojek 

pangkalan menjadi ojek online (ojol), taksi konvensional atau taksi argo menjadi taksi online, 

mal atau pasar menjadi marketplace atau toko online (e-commerce), dan digitalisasi lainnya. 

Bisnis yang tidak beradaptasi dengan era disrupsi akan bangkrut, misalnya beberapa 

perusahaan yang telah mengalami kebangkrutan karena tidak dapat beradaptasim=, misalnya 

Kodak, Nokia, dan Blockbuster. 

Post Truth 
Post truth adalah kondisi dimana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar 

dalam membentuk opini publik, justru malah keyakinan pribadi dan ketertkaitan emosional 

yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat. Secara literat, paska kebenaran 

adalah “setelah kebenaran”yang berarti kebenaran sudah ditinggalkan.Kebenaran ditinggalkan, 

digantikan oleh opini yang tidak harus benar, asalkan banyak yang setuju dan sesuai dengan 

keyakinan pribadi kita. 

Keadaan post-truth dapat terjadi melalui argumen berbentuk alasan logis yang sebetulnya 

belum tentu benar dan dapat dibuktikan. Alasan logis berupa common sense, akal sehat atau 

nalar wajar yang sudah umum dibenarkan sangatlah mudah untuk diamini. 

Opini nalar wajar terasa sangat relatable dan dekat dengan apa yang telah diketahui 

oleh pembaca. Sebelum membaca suatu berita atau artikel internet, warganet atau netizen 

sudah memiliki pendapat pribadi yang telah terbentuk dari stereotype- stereotype yang ada 
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tanpa mencari fakta. Berbagai opini itu sudah tertanam dan seakan telah menjadi fakta sehari- 

hari yang memang benar, padahal belum tentu. 

Pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu fakta itu telah tertanam dibenak 

masyarakat melalui berbagai cara. Dapat disebabkan oleh berita palsu (hoax), salah asuhan/ 

didikan, pergaulan yang kurang baik, hingga ke sumber informasi naif dari orang terdekat yang 

telah di percayai sepenuhnya. 

Kemudian, berbagai pengetahuan dan stereotype yang telah tertanam pada khalayak itu, 

ditampilkan kembali pada artikel, postingan sosial media atau bentuk berita lain yang ada di 

internet. Sehingga, pembaca memiliki keterkaitan emosional terhadap apa yang disampaikan 

oleh berita yang sebetulnya belum tentu benar tersebut. 

Di jaman post truth ini problemnya memang susah sekali mencari sumber informasi 

yang kredibel. Peran media mulai tergeser dengan peran media sosial. Begitu juga dengan 

kebenaran publik yang menjadi kebenaran kelompok semata. 

Hoax dapat menyebarluas dengan mudah karena kondisi post-truth yang semakin 

berkembang di era media sosial ini. Hoax akan diakui kebenarannya tanpa pembuktian, karena 

ikatan emosional banyak orang telah tertuju pada tesis yang sama dan biasanya besifat 

menghakimi. Saat itu terjadi, maka suatu kebohongan pun telah menjadi argumen yang bahkan 

mengalahkan fakta objektif. 

Hoax – Disinformasi, Misinformasi, Mal-informasi 

Pada awalnya semua penyimpangan dalam informasi disebut sebagai hoax atau 

fake news. Namun generalisasi seperti itu cenderung menyesatkan. Muncullah kemudian 

kategorisasi hoax menjadi disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. 

 
Merujuk definisi yang dibuat oleh Mafindo, berikut penjelasannya. 

Misinformasi. Secara sederhana, misinformasi berarti salah informasi. Informasinya 

sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran 

informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain. 

Sebagai contoh informasi salah mengenai kesehatan dan penculikan anak. Dengan tidak 

lebih dulu mengecek benar tidaknya informasi itu, si penyebar langsung menyebarkannya 

dengan tujuan baik, agar orang hati-hati dan tak ada yang menjadi korban. 

Disinformasi. Berbeda dengan misinformasi, dalam disinformasi si penyebar informasi 

tahu kalau informasinya memang salah. Namun sengaja disebarkan untuk menipu, mengancam, 

bahkan membahayakan pihak lain. 

Malinformasi. Sementara itu dalam malinformasi, informasinya sebetulnya benar. 

Sayangnya, informasi itu digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok 

orang dengan identitas tertentu. Malinformasi bisa dikategorikan ke dalam hasutan kebencian. 

Targetnya bisa pemeluk agama minoritas atau mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda. 

 
7 Misinformasi dan Disinformasi yang Beredar di Masyarakat 
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Hoaks atau tidaknya informasi dimaksud bisa diketahui dari jenisnya seperti berikut: 

1. Satire atau parodi: Satire atau parodi sebetulnya merupakan sindiran, bukan 

yang sebenarnya. Konteksnya bisa untuk lucu-lucuan. Namun tidak semua orang 

memahami bahwa sebuah tulisan itu satire atau parodi. Tak heran kalau terjadi 

misinformasi. 

2. Koneksi yang salah: Koneksi yang salah terjadi karena hubungan antar elemen 

dalam berita, seperti judul, badan berita, foto, maupun caption-nya tidak nyambung. 

Model seperti itu lazim ditemukan dalam berita dengan judul sensasional atau 

bombastis hanya untuk mendapatkan klik (clickbait). Padahal isinya berbeda. 

3. Konten yang menyesatkan: Dengan konten yang menyesatkan, pengguna digiring 

untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa (framing). 

Konten bisa berupa kompilasi foto yang dibubuhi potongan ayat atau pendapat 

ahli. Konten seperti ini biasanya digunakan dalam iklan-iklan politik, propaganda, 

dan teori konspirasi. 

4. Konten yang salah: Yang dimaksud dengan konten yang salah adalah ketika 

informasi benar disebarkan dengan konteks yang sama sekali berbeda. Misalnya, 

berita tentang muslim Rohingya disertai dengan foto yang memperlihatkan 

keganasan biksu dan pemerintah Myanmar. Padahal fotonya tak terkait dengan 

peristiwa itu. Tujuannya agar orang salah memahami peristiwa itu. 

5. Konten tiruan: Informasi konten tiruan ini dibuat seolah-olah berasal dari seseorang 

atau lembaga yang sah, padahal bukan. Contoh konten tiruan yang sempat beredar 

adalah selebaran tentang penculikan anak yang disertai logo Kepolisian RI atau 

undian berhadiah yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. 

6. Konten yang dimanipulasi: Konten ini adalah hasil modifikasi dari gambar, video 

atau tulisan sehingga konten itu memiliki makna yang berbeda dari konten aslinya. 

Terkadang konten yang dimanipulasi bermaksud sebagai hiburan (misinformasi), 

misalnya mengedit gambar sedang berfoto dengan artis terkenal atau di tempat 

tertentu. Akan tetapi, konten seperti ini sering juga dipakai untuk memelintir 

kebenaran atau bahkan memfitnah orang, lembaga, bahkan identitas kelompok lain 

(disinformasi). 

7. Konten palsu: Konten palsu adalah informasi yang sama sekali tidak benar tapi 

sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk konten 

palsu atau konten yang dibuat-buat adalah kebohongan Ratna Sarumpaet yang 

mengaku dipukuli, padahal kenyataannya bukan. 

 
Algoritma 

Algoritma adalah seperangkat aturan matematika yang menentukan bagaimana 

sekelompok data berperilaku. Di media sosial, algoritma dapat membantu menjaga ketertiban, 
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dan membantu dalam menentukan peringkat hasil pencarian dan iklan. 

Algoritma sendiri merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan 

masalah. Dalam media sosial, algoritma tersebut mengatur arus informasi yang beredar di 

dalam sistemnya. Tiap platform media sosial tentunya memiliki cara masing-masing untuk 

mengatur bagaimana algoritmanya bekerja. 

Algoritma yang digunakan platform media sosial biasanya merekam kebiasaan pengguna. 

Misal pengguna tersebut sering melakukan pencarian dengan kata kunci “jual- beli mobil”, 

maka rata-rata konten yang muncul di media sosialnya akan berhubungan dengan dunia jual 

beli mobil tersebut. 

Facebook misalnya, mengumpulkan dan menganalisis riwayat penjelajajahan media 

sosial. Dari semua informasi seperti riwayat klik, suka, komentar, pencarian, teman-teman, lokasi, 

hingga pandangan politik akan dicatat dan digunakan untuk memutuskan informasi yang 

muncul dan tidak muncul di beranda kita. Upaya penyaringan ini dilakukan lewat algoritma. 

Penyaringan ini memang memudahkan kita memilih di antara jutaan informasi yang 

muncul dalam media sosial. Informasi yang kita lihat hanya informasi yang dianggap sesuai 

Filter Bubble 

Algoritma yang diterapkan media sosial memunculkan dampak yang disebut dengan 

Filter Bubble Effect, Efek Gelembung Saringan. Efek ini justru membuat seseorang terisolasi 

secara intelektual. 

Ketika seseorang tak pernah melihat sudut pandang berbeda dari orang lain, maka 

kemungkinan ia untuk berlarut-larut dalam pandangannya sendiri sangat besar. Ini akan 

membuatnya mendefinisikan dunia hanya dari satu sudut pandang saja. 

Seseorang yang dicekoki informasi tentang bahayanya pemikiran tertentu, maka ia akan 

mengingkari eksistensi gagasan lain. Sehingga terjadi kecenderungan terhadap satu pemikiran 

dan menimbulkan fanatisme. 

Gelembung saringan ini juga menciptakan efek konsensus yang salah. Akibat informasi 

seragam yang diperoleh, seseorang punya kecenderungan untuk mengklaim orang lain 

sepaham dengan dirinya, dan menyimpulkan pendapatnya adalah kesimpulan mayoritas. 

Padahal, di tempat lain, yang terjadi bisa saja berbeda. 

Bahkan sebagian menyebut Filter Bubble sebagai perusak demokrasi. Dampak buruk Filter 

Bubble semakin menjadi-jadi karena beberapa kebiasaan jelek warganet dan media. Misalnya, 

tabiat media yang menjual judul-judul bombastis. Sehingga muncul kebiasaan hanya membaca 

judul tanpa mengklik konten. Data menyebut, 59 persen link berita yang dibagikan di media 

sosial tidak benar-benar diklik sama sekali. persen link berita yang dibagikan di media sosial 

tidak benar-benar diklik sama sekali. 

 
Viralitas 

Viralitas adalah sebuah kondisi ketika “sesuatu” disebarkan secara massif dari mulut ke 

mulut, dari status ke status, di mana “sesuatu” itu bisa berupa informasi, teks, gambar, video atau 



128 MODUL PELATIHAN MUSLIMAH MILENIAL REFORMIS  

kombinasi dari itu semua. Viralitas tidak terjadi begitu saja. Ada rumusnya. Ada orang-orang 

yang berada di balik sebuah viralitas. 

Meski ada jenis viralitas yang muncul secara alamiah karena keunikannya, viralitas juga 

bisa dicapai dengan strategi tertentu yang bisa dipelajari. 

 
Viralitas ini juga memiliki beberapa tipe: 

Viralitas dari mulut ke mulut (word of mouth). Satu produk atau konten 

direkomendasikan oleh penggunanya kepada kawan atau kolega, dan akhirnya 

mendatangkan lebih banyak pengguna baru. 

 
Viralitas mulut ke mulut dengan insentif. Tipe ini mirip seperti tipe pertama, namun 

penyebarnya didesain dengan imbalan kepada pengguna yang mau menyebarkan 

produkmu. 

 
Viralitas dari demonstrasi Viralitas tipe ketiga muncul akibat penggunaan produk yang 

membuat pengguna bertanya, “Bagaimana caranya melakukan itu?” Contoh yang paling 

terkenal adalah Instagram dengan fitur filternya. 

 
Viralitas menular (infectious virality). Viralitas tipe ini bisa muncul apabila sebuah 

produk atau konten dirancang sedemikian rupa sehingga lebih menyenangkan bila 

digunakan bersama teman. Aplikasi media sosial atau pengiriman pesan adalah contoh 

yang paling mudah. Supaya kedua aplikasi ini memberi banyak manfaat, pengguna harus 

“menularkan” aplikasi tersebut ke banyak teman. 

 
Viralitas mewabah (outbreak virality). Tipe terakhir adalah viralitas yang paling dahsyat, 

dan apabila terjadi. Ini adalah gabungan dari kualitas produk atau konten yang baik, 

keseruan bila digunakan bersama teman, brand yang kuat, serta sifat lucu atau adiktif 

akan membuat sebuah produk menyebar begitu cepat tak terkendali. 

 
Video-video lucu di YouTube menyebar dengan cara ini, begitu pula game Pokemon GO 

yang sempat mewabah hingga menimbulkan masalah di berbagai negara. Ketika wabah 

sudah terjadi, produk tersebut akan menjadi tren, dan tren akan menggaet lebih banyak 

pengguna dari kalangan orang-orang yang tidak ingin ketinggalan zaman. 

 
Clickbait 

Umpan klik (clickbait) adalah suatu istilah pejoratif yang merujuk kepada konten web yang 

ditujukan untuk mendapatkan penghasilan iklan daring, terutama dengan mengorbankan 

kualitas atau akurasi, dengan bergantung kepada tajuk sensasional atau gambar yang menarik 
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mata guna mengundang klik tayang (click-through) dan mendorong penerusan bahan tersebut 

melalui jejaring sosial daring. Tajuk umpan klik umumnya bertujuan untuk mengeksploitasi 

"kesenjangan keingintahuan" (curiosity gap) dengan hanya memberi informasi yang cukup 

membuat pembaca penasaran ingin tahu, tetapi tidak cukup untuk memenuhi rasa ingin tahu 

tersebut tanpa mengklik pada tautan atau pranala yang diberikan. 

Mengapa suatu judul bisa dinamakan clickbait dikarenakan judul tersebut hanya menjadi 

umpan agar pembaca melakukan klik. Belakangan ini clickbait memang muncul ke permukaan 

lagi. seiring dengan maraknya pembuatan konten dengan tujuan mencari viewer atau mencari 

banyak klik. 

Clickbait adalah cara yang bisa digunakan oleh para pemilik konten agar menarik banyak 

pengunjung dengan membuat judul unik dan menarik.Judul tersebut nantinya akan memancing 

pembaca untuk membuka konten entah itu artikel, video atau lainnya. Bahkan terdapat pula 

sebagian orang yang langsung melakukan share pada artikel meskipun tidak tahu isi pastinya. 

Penggunaan clickbait sendiri memiliki ragam variasi dan inovasi. Banyak pemilik konten 

yang menggunakan clickbait dengan baik, sehingga judul unik tersebut memiliki relevansi 

dengan isi yang diberikan. Clickbait yang seperti ini biasanya lebih dicari oleh para pembaca. 

Sedangkan di sisi lain ada pemilik konten yang sengaja menggunakan judul menarik dan 

tidak memiliki relevansi dengan artikel yang diberikan. Ia hanya menggunakan judul sebagai 

pancingan agar si pembaca melakukan klik pada judul tersebut. 

 
Rekomendasi untuk power point: 

Pelatihan ini membutuhkan contoh konkret untuk memahami materi. Karena itu power 

point harus dibuat untuk melengkapi dan menjelaskan materi. Setidaknya ada materi yang 

akan dipresentasikan melalui power point: 

 
Contoh-contoh konkret dan konten yang menjelaskan beberapa kata kunci di media sosial 

⚫ Strategi pemanfaatan dan optimalisasi fitur dan logika media sosial 

⚫ Teknik pembuatan video melalui hp 

 
Bahan bacaan dan bahan contoh untuk materi power point: 

⚫ Menjadi Pembuat Konten Toleransi, Wahid Foundation, 2018 

⚫ Pembuatan Konten Toleransi di Media Online, Wahid Foundation, 2018 

⚫ Indonesiabaik.id 

⚫ Safenet.or.id 

⚫ Demokrasi.id 

⚫ Islami.co 
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Family Group adalah sesi khusus untuk para peserta saling berbagi pandangan dan 

pengalaman hidup yang lebih personal. Sebab, di forum besar, umumnya peserta belum 

terbuka menceritakan pengalamannya. Tujuan sesi ini adalah untuk lebih membangun 

keakraban dan empati antar peserta. 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 9 

 

METODE 

Bercerita 

WAKTU 

60 Menit 

 

⚫  

⚫ Pulpen 
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Langkah 1: Pengantar (5 menit) 

1. Fasilitator membangun suasana santai, nyaman, dan connecting dengan peserta 

agar terbangun suasana kekeluargaan. 

2. Fasilitator menyampaikan maksud, tujuan, dan aturan main dari sesi family group. 
 

Langkah 2: Mengisi Lembar Family Map (5 menit) 

1. Fasilitator meminta setiap peserta mengisi family map yang sudah dibagikan 
 

Langkah 3: Bercerita (40 menit) 

1. Fasilitator mempersilakan peserta yang terlebih dahulu ingin bercerita. Lalu 

bergantian dengan peserta lainnya. Jika belum ada peserta yang bersedia 

bercerita, maka fasilitator harus memulai terlebih dahulu. 

2. Fasilitator dan peserta lainnya mendengarkan peserta yang sedang bercerita. 
 

Langka 4: Penutup (10 menit) 

1. Fasilitator menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang sudah 

bersedia berbagi cerita. Lalu, fasilitator menggali pembelajaran apa yang 

didapatkan peserta dalam sesi ini. 

2. Fasilitator menutup dengan menegaskan bahwa berbagi pengalaman hidup, 

khususnya kepada keluarga dan teman seperjuangan sangat penting. Sebab, ada 

banyak pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Selain itu, kemiripan 

cerita secara umum sebagai sesama perempuan akan membantu menguatkan 

perspektif dan perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

LANGKAH-LANGKAH 
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UNTUK mengenalkan dan memberi pengalaman langsung kepada peserta tentang 

tempat, lembaga atau komunitas yang mempraktikkan kesetaraan dan keadilan gender, 

agama yang humanis, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat, maka 

diadakanlah sesi fieldtrip (kunjungan lapangan). 

Harapannya, dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan aktor dan 

lembaga/komunitas perdamaian, peserta dapat lebih termotivasi untuk menjadi aktor- 

aktor perdamaian di media sosial dan di komunitasnya masing-masing. 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 10 

 

TUJUAN 

 

⚫

 

⚫

dikunjungi. 

⚫

sosialnya masing-masing. 

METODE 

⚫  

⚫ Pemaparan 

⚫ Tanya-jawab 
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Langkah 1: Pembukaan dan sambutan (10 menit) 

1. Tuan rumah menyambut peserta dan tim Mulia Raya 

2. Sambutan dari pihak Mulia Raya 

3. Sambutan dari pihak tuan rumah 
 

Langkah 2: Pemaparan dan tanya-jawab (20 menit) 

1. Tuan rumah menjelaskan sejarah, visi-misi, dan program dari lembaga/komunitas. 

2. Peserta dipersilakan bertanya atau menanggapi. 
 

Langkah 3: Berkeliling ruangan/lokasi (20 menit) 

1. Tuan rumah mengajak peserta berkeliling di lingkungan lembaga/komunitas 

sambil menjelaskan sejarah, tujuan, dan semua yang terkait dengan lingkungan 

tersebut. 

2. Peserta diharapkan mencatat hal-hal penting yang disampaikan tuan rumah. 
 

Langka 4: Penutup (10 menit) 

1. Tim Mulia Raya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan menegaskan 

agar peserta bisa mengambil pelajaran, serta menjalin komunikasi dengan pihak 

tuan rumah dalam melakukan upaya-upaya perdamaian. 

2. Tim Mulia Raya memberikan cendera mata kepada tuan rumah. 

WAKTU 

60 Menit 

 

⚫  

⚫ Pulpen 

LANGKAH-LANGKAH 
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MILENIAL adalah generasi yang umumnya hidup dengan life style kekinian, menyukai 

sesuatu yang fun, serta butuh ruang eksistensi. Kebutuhan-kebutuhan milenial tersebut 

kami kemas dengan memasukkan unsur edukasi melalui kegiatan Millenial night. 

Millenial night adalah sesi khusus di malam terakhir pelatihan. Sesi ini dibuat untuk 

mengajak peserta dan seluruh tim yang terlibat dalam pelatihan agar merefresh pikiran 

setelah empat hari di dalam forum yang serius. Di malam ini, peserta bebas menampilkan 

kebolehannya dalam hal seni, seperti bernyanyi, bermain drama, berpuisi, dan lainnya. 

Selain itu, peserta juga akan diajak bermain games yang seru. 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 11 

NIGHT 

TUJUAN 

 

⚫

menghibur dan menggembirakan. 

⚫  

⚫

rangkaian kegiatan Milenial Reformis. 

⚫  

METODE 

Games 
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Langkah 1: Pengantar (5 menit) 

1. Fasilitator membangun suasana santai, nyaman, dan connecting dengan peserta. 

2. Fasilitator menyampaikan maksud, tujuan, dan aturan millennial night 

Langkah 2: Games Menusuk Balon (45 menit) 

1. Fasilitator meminta setiap peserta untuk membentuk lingkaran besar. 

2. Fasilitator meminta peserta berjoged dengan gaya seru sambil berputar 

menyesuaikan nada musik yang diputar. Saat musik berhenti, peserta harus 

berlomba duduk di lantai. Yang terlambat duduk akan memecahkan balon yang 

sudah disediakan. Selanjutnya, peserta akan melakukan apa yang tertulis di kertas 

di dalam balon tersebut. 

3. Fasilitator kembali memutar musik dan mengulang seperti di atas. 

Langkah 3: Penampilan Seni (30 menit) 

1. Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin menampilkan kebolehannya. Bisa 

dilakukan sendiri atau secara berkelompok 

Langkah 4: Penutup 

1. Fasilitator memberi hadiah kepada peserta yang terpartisipatif dan yang sudah 

menampilkan karya seni selama kegiatan belangsung. 

2. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah 

berbagi kebahagiaan di mielenial night dan menegaskan bahwa semoga momen 

ini lebih menyemangati kita semua dalam melakukan upaya-upaya perdamaian. 

WAKTU 

90 Menit 

 

⚫  

⚫  

⚫ Musik 

⚫  

⚫  

⚫ Hadiah-hadiah 

LANGKAH-LANGKAH 
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MENULIS KREATIF adalah menuangkan ide atau gagasan untuk membuat tulisan me- 

narik bagi pembaca. Dalam prosesnya, penulis perlu membangun imajinasi yang terbuka 

sehingga memunculkan ide-ide untuk menuliskan sesuatu. Gagasan ada di mana-mana. Di 

sekitar kita. Kita hanya perlu memiliki sistem untuk melacaknya. 

 

 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 12 

BRIEFIING 
 

TUJUAN 

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

WAKTU 

60 Menit. 

 

⚫  

⚫  

⚫ Laptop. 
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Langkah 1: Pengantar (10 menit) 

1. Fasilitator membangun suasana santai, nyaman, dan connecting dengan peserta. 

2. Fasilitator menyampaikan maksud, tujuan, dan materi kepenulisan 
 

Langkah 2: Pemaparan dan tanya-jawab (45 menit) 

1. Fasilitator menjelaskan ketentuan penulisan serta menjelaskan tema yang 

akan di angkat. 

2. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk menanyakan hal-hal terkait 

proses penulisan 
 

Langkah 2: Penutup (5 menit) 

1. Fasilitator menyampaikan batas waktu menulis. 

LANGKAH-LANGKAH 
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UNTUK mengetahui hasil dan dampak dari sebuah pelatihan, perlu dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh terhadap proses pelatihan. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah 

terjadinya perubahan kognitif dan afektif peserta yang dapat dilihat dalam form pre dan 

post test serta kesan-kesan dan masukan yang membangun terhadap proses pelatihan. 

Hasil evaluasi ini akan menjadi pembelajaran bagi bagi penyelenggara pelatihan, 

baik dalam hal konten mau pun tekhnis pelatihan. 

 

 

 

 

PENGANTAR 

MATERI 13 

 

TUJUAN 

⚫  

⚫

pelaksanaan pelatihan. 

⚫  

 

⚫  

⚫  

⚫

baik ke depan. 
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Langkah 1: Refleksi (15 menit) 

Fasilitator meminta peserta merefleksikan, lalu menulis kesan serta masukan selama 

pelatihan berlangsung. 

Langkah 2: Mengisi form post test 

Fasilitator membagikan form post test kepada masing-masing peserta. 

Langkah 3: Kesimpulan dan Penutup 

Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan 

kesan dan masukan selama pelatihan 

OUTPUT 

⚫  

⚫  

⚫

 

METODE 

⚫ Refleksi. 

⚫ Menulis. 

⚫ Menempel. 

WAKTU 

30 Menit. 

 

⚫  

⚫  

⚫ Pulpen. 

⚫ Double tip. 

LANGKAH-LANGKAH 
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Sejumlah penghargaan nasional dan internasional diraihnya, antara lain International 
Women of Courage Award dari Pemerintah Amerika Serikat (2007) atas kegigihannya 
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Mulia Raya yang sepenuhnya didekasikan untuk pendidikan dan kemanusiaan. Salah 
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Sejak 2011 menjadi aktifis kemanusiaan, penulis, praktisi dan 
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