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Catatan Revisi (Mei 2021) 

Edisi pertama Lampiran Inklusi Securing Access to Free Expression (SAFE) telah diterbitkan 
pada Maret 2020. Tepat setelah itu, serangan pandemi COVID-19 secara signifikan mengubah 
lingkungan operasional bagi proyek-proyek seperti SAFE, sehingga pertanyaan terkait 
aksesibilitas (jarak jauh) menjadi lebih penting. Pandemi membawa dampak yang tidak 
seimbang bagi orang-orang yang termarjinalisasi oleh masyarakat, khususnya mereka yang 
mengalami berbagai macam keadaan merugikan berlapis yang berbasis identitas. Jurnalis 
dan komunikator sosial termasuk dalam populasi rentan yang paling parah mengalami 
tantangan yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan perubahan cepat dalam lanskap 
media.  

Walaupun peralihan mendadak ke interaksi berbasis online untuk program pelatihan seperti 
SAFE mengecualikan sebagian pihak (misalnya masyarakat dengan literasi digital rendah), 
program ini juga memberikan peluang. Misalnya, peralihan ke ruang virtual memungkinkan 
sebagian orang dengan disabilitas (OdD) untuk berpartisipasi dalam acara yang sebelumnya 
mungkin tidak bisa diakses oleh mereka di dunia "analog".  

Sekitar satu tahun setelah peluncuran pertamanya, tim SAFE memutuskan untuk 
memperbarui Lampiran Inklusi SAFE. Versi baru ini memasukkan pengalaman yang dialami 
dan pelajaran yang diambil selama tahun lalu. Secara khusus, SAFE menambahkan 
pertimbangan dalam bab  yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan jarak jauh1 dan 
aktivitas lain mengenai masalah keselamatan jurnalis. Selain itu, ubahan dalam versi yang 
diperbarui dari Lampiran Inklusi ini juga merefleksikan pembelajaran berkesinambungan 
SAFE yang berkaitandengan aspek dari lampiran yang tidak berkaitan langsung dengan 
pelatihan jarak jauh; misalnya, tim SAFE menambahkan istilah tambahan ke dalam glosarium 
dan mengubah beberapa rencana pelajaran. Terakhir, dan dalam upaya untuk 
"mempraktikkan apa yang kita ucapkan" SAFE bekerja dengan ahli eksternal dalam 
mengadaptasi format dan tata letak Lampiran Inklusi SAFE agar lebih mudah diakses oleh 
individu dengan gangguan penglihatan. 

Tim SAFE juga akan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada program lain di IREX, 
termasuk Center for Applied Learning and Impact dan yang lainnya, atas karya pentingnya 

 
1 Untuk tujuan lampiran ini, kata 'jarak jauh', 'virtual', dan 'online' akan dapat dipertukarkan penggunaannya, 

semuanya berarti 'tidak bertatap muka'. 'Jarak jauh', 'virtual', atau 'online' semuanya berarti penyampaian 
melalui platform digital. 
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mengenai aspek penyertaan dan aksesibilitas selama tahun lalu yang secara substansial 
menjadi sumber informasi untuk pembaruan terhadap lampiran ini. 
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Pendekatan SAFE terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi 
Sosial 

Inisiatif Securing Access to Free Expression (SAFE) adalah upaya unggulan IREX untuk 
memungkinkan praktisi media dan komunikator sosial untuk bekerja seaman mungkin di 
ruang tertutup dan menutup. SAFE berfungsi untuk melengkapi praktisi media dan 
komunikator sosial dengan maksud untuk secara tangguh melanjutkan pekerjaan penting 
mereka dan mengelola—serta memitigasi—risiko dan ancaman yang mereka hadapi dalam 
pekerjaan sehari-hari mereka yakni mengungkapkan ketidakadilan, melaporkan korupsi, dan 
menjaga agar otoritas tetap bertanggung jawab. 

 

SAFE menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap pembangunan, yang 
berarti bahwa tujuan dari program adalah untuk berkontribusi dalam mewujudkan hak asasi 
manusia untuk semua. Pendekatan kami terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial 
(GESI) merujuk pada hubungan yang tidak setara antara berbagai kelompok sosial dan 
berfokus pada kebutuhan akan tindakan yang memastikan hak asasi, peluang, dan rasa 
hormat yang setara untuk semua individu tanpa memandang identitas mereka. Pelatihan 
SAFE mengevaluasi dan menangani risiko berbasis identitas dan staf mengambil pendekatan 
komprehensif untuk memastikan pelatihan dapat diakses dan bernilai bagi semua, 
khususnya bagi kelompok yang secara tradisional memiliki sedikit akses kepada kekuasaan 
dan sumber daya. Pelatihan SAFE tidak hanya melengkapi peserta dengan pengetahuan dan 
keterampilan untuk mengelola dan memitigasi risiko berbasis identitas dan ancaman, 
pelatihan ini juga bertujuan untuk mempertanyakan norma dan stereotip yang merugikan. 

Kelompok marginal ada di hampir setiap tempat. Mereka adalah orang-
orang, yang karena alasan apa pun, ditolak keterlibatannya dalam 
perekonomian, politik, budaya, dan aktifitas sosial arus utama (lihat 
https://yali.state.gov/). Di banyak konteks tempat SAFE bekerja, ini 
mencakup perempuan, orang LGBTQI+, orang dengan disabilitas, di bawah-
kelompok etnis dan agama, dan orang muda. 

https://yali.state.gov/
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SAFE mendapatkan tambahan pengalaman dan pengetahuan dari kelompok target, tim 
pelatihan regional, dan pengetahuan kelembagaan IREX dari praktik terbaik inklusi untuk 
menyusun lampiran ini.  
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Cara penggunaan Lampiran Inklusi 

Tujuan lampiran Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE2 adalah untuk berbagi pendekatan dan 
metodologi SAFE untuk memastikan akses yang setara ke pelatihannya, dengan menangani 
risiko berbasis identitas, dan mempertanyakan norma dan stereotip merugikan. Lampiran ini 
menyediakan panduan di semua tahapan proses pelatihan: 1) rancangan dan jangkauan; 2) 
penyampaian; dan 3) pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. Lampiran ini bisa digunakan 
bersama dengan Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE,3 tetapi bisa juga menjadi sumber daya dan 
inspirasi bagi praktisi media, komunikator sosial, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi 
non pemerintah, serta yang lainnya di seluruh dunia yang menangani masalah keselamatan 
jurnalis. Lampiran ini mempromosikan program keselamatan jurnalis yang dirancang 
berdasarkan kesadaran dan analisis ekonomi, sosial, dan peran politik, tanggung jawab, hak, 
kepemilikan, kewajiban, dan hubungan kekuasaan yang terkait dengan identitas seseorang 
yang ditentukan budaya, contohnya gender, usia, atau suku.  

 
Memperburuk = Program yang menciptakan, mempertajam, atau 
mengeksploitasi ketidaksetaraan di antara kelompok identitas dalam 
mengejar hasil proyek. 
Mengakomodasi = Program yang mempertahankan dinamika dan 
peran kelompok identitas yang ada untuk mencapai hasil proyek. 

Mengubah = Program yang berupaya secara aktif mengubah 
ketidaksetaraan sosial dan berbagai bentuk marginalisasi struktural. 

 
2 https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf 
3 Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE IREX, hal. 6; lihat juga hal. 10-13 dan 56-59; 26-31 dan 71-75.  

Memperburuk     Mengakomodasi Mengubah 

Gambar 1: 
Kontinum Inklusi 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=6
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=56
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=26
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=71
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Berdasarkan analisis ini, lampiran tersebut dirancang untuk mendukung program pelatihan 
keselamatan jurnalis secara tatap muka atau virtual untuk menjadi lebih responsif terhadap 
inklusi, bergerak sepanjang kontinum inklusi yang digambarkan di bawah ini menuju 
pendekatan terhadap inklusi yang terus berubah (Gbr. 1).5 

Menyesuaikan dengan konteks Anda 

Norma berbeda antara tempat dan kelompok yang berbeda, dan sering kali berubah seiring 
waktu. Maka dari itu, pendekatan pelatihan apa pun yang bertujuan untuk 
mempertimbangkan bagaimana norma dan identitas memengaruhi keselamatan harus peka 
terhadap konteks spesifik asal dan tempat beroperasi peserta. Contohnya, persepsi umum 
tentang apa yang dianggap pelecehan dan perhatian yang tidak diinginkan bisa saja berbeda 
antara kelompok, lokasi, generasi, dan waktu yang berbeda.  

 

Lampiran ini akan membantu Anda lebih menyadari norma yang mungkin dipegang oleh 
kelompok peserta pelatihan dan/atau meresap di dalam konteks tempat mereka bekerja, 
memungkinkan Anda menyesuaikan pelatihan Anda dengan kebutuhan spesifik mereka. 
Ingatlah bahwa Anda mungkin harus menyesuaikan format dari aktivitas (misalnya tatap 
muka atau jarak jauh), latihan, dan pendekatan Anda berdasarkan konteks lokal, mungkin 
menambah waktu untuk diskusi jika konsep itu baru bagi peserta. Selain itu, norma hukum 
terlihat berbeda pada konteks yang berbeda dan mungkin memainkan peran besar dalam 
keselamatan peserta. Contohnya, pelecehan homofobia mungkin tidak ilegal dalam semua 
konteks dan peserta mungkin memiliki opsi pilihan terbatas untuk mendapat jaminan 
pelindungan hukum. Pastikan Anda mengetahui perundang-undangan yang relevan dalam 
konteks Anda.  

Menggunakan Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE bersama dengan Lampiran Inklusi 

Lampiran Inklusi memandu pelatih keselamatan jurnalis untuk berusaha menuju akses yang 
setara kepada pelatihan tatap muka dan jarak jauh, menangani risiko berbasis identitas, dan 
mempertanyakan norma dan stereotip, yang diajarkan melalui pengalaman dan keahlian 
SAFE dengan kebijakan dan latihan IREX yang relevan. Lampiran tersebut bukan dokumen 
yang berdiri sendiri tetapi menyediakan alat bantu kunci bagi pelatih agar dapat 
mengintegrasikan dengan lebih baik pertimbangan inklusi ke dalam Kurikulum Pelatihan 

 
5 Kontinum inklusi diadaptasi dari Alat Bantu Kontinum Kesetaraan Gender yang dikembangkan oleh Kelompok 

Kerja Gender Antaragensi (Interagency Gender Working Group). 

"Pendekatan gender bersifat fundamental. Ini pertama kalinya saya 
melihat penilaian risiko keamanan dengan [sebuah] pendekatan 
gender dan inklusi sosial.  Ini menyoroti bahwa kami kekurangan 
kebijakan gender dalam outlet media."  Peserta SAFE 
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Dasar SAFE. Secara khusus, Lampiran Inklusi mendefinisikan terminologi, membuat 
rekomendasi untuk mengontekstualisasikan lingkungan pelatihan inklusif, dan memperkuat 
kapasitas pelatih dengan contoh rencana pelajaran praktis yang bisa dengan mudah 
dimodifikasi sesuai konteks pelatihan tertentu. Lampiran ini juga mencakup panduan 
tentang bagaimana pelajaran dari Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE bisa "diterjemahkan" 
untuk pengaturan pelatihan jarak jauh atau virtual, sambil tetap memastikan kemungkinan 
tingkat aksesibilitas dan inklusi terbaik untuk semua. Lampiran tersebut berisi referensi 
untuk Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE dalam bentuk nomor halaman untuk memandu 
penggunaan kedua dokumen bersamaan.  
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Kata kunci dan definisi6 

Bahasa yang digunakan dalam pelatihan penting untuk menciptakan ruang yang ramah dan 
berani untuk peserta pelatihan dan pelatih. Namun, penggunaan kata dan deskripsi yang 
berbeda bervariasi antara budaya dan kelompok masyarakat. Daftar di bawah ini 
menyertakan istilah bahasa Indonesia dan definisi penggunaannya dari berbagai sumber. 
Perhatikan bahwa sebagian kata dianggap netral atau memperkuat pada sebagian keadaan 
atau konteks, namun menyakitkan dan diskriminatif pada konteks yang lain (lihat "Merebut 
kembali istilah yang menghina dan label yang menstigma", hal. 19 ). Jika menyapa atau 
menggambarkan seseorang, selalu gunakan kata atau label yang mereka minta Anda 
gunakan. Jika menyapa kelompok orang, gunakan bahasa netral gender dan dorong peserta 
untuk melakukan hal yang sama (contohnya, daripada "Bapak dan Ibu yang terhormat...", 
katakan "Para tamu yang terhormat..."). Selama pelatihan, pelatih harus mengetahui ucapan 
yang mungkin menghina atau kasar. 

Ableisme: Praktik dan sikap dominan dalam masyarakat yang mengurangi nilai dan 
membatasi potensi orang dengan disabilitas. Serangkaian praktik dan keyakinan yang 
menetapkan nilai inferior (bernilai) terhadap orang yang memiliki disabilitas pertumbuhan, 
emosional, fisik, atau psikiatrik.7 

Aksesibilitas: Tujuan perancangan dan pengembangan aktivitas atau materi dengan cara 
yang dapat memungkinkan semua individu—terlepas dari kemampuan pendengaran, 
kognitif, neurologis, fisik, bicara atau visual mereka—untuk memperoleh informasi yang 

 
6 Kecuali jika ditentukan lain, definisi SAFE didasarkan pada TAAP Toolkit yang dikembangkan oleh kelompok 

organisasi, termasuk pendiri IREX dan Word Learning. Glosarium itu didasarkan pada prinsip identifikasi diri 
yang dicatat dalam standar internasional, termasuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB. 
Standar tersebut menegaskan bahwa kecuali ada justifikasi yang bertentangan, identifikasi seseorang sebagai 
anggota dari kelompok ras atau suku akan didasarkan pada "identifikasi diri oleh individu yang 
bersangkutan". Informasi selengkapnya di taapinclusion.org/toolkit. Jika SAFE telah mengubah definisi dalam 
daftar ini, sumber atau penjelasan bisa ditemukan pada catatan kaki.  

7 stopableism.org/p/what-is-ableism.html 

http://www.taapinclusion.org/toolkit/
http://www.stopableism.org/p/what-is-ableism.html
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sama dan terlibat dalam interaksi dengan cara yang sama-sama terintegrasi dan efektif, 
selagi memastikan kemudahan penggunaan yang setara secara substansial. 

Adultisme: Perilaku dan sikap berdasarkan asumsi bahwa orang dewasa lebih baik daripada 
individu muda dan berhak untuk bertindak atas individu muda tanpa persetujuan mereka.8 

Diskriminasi usia: Prasangka, stereotip, dan aksi diskriminasi berdasarkan perbedaan usia; 
biasanya orang muda terhadap yang tua.9 

Biseksual: Orientasi seksual yang menggambarkan seseorang yang tertarik secara emosional 
dan seksual pada orang dengan gender yang sama dan berlainan dengan mereka, meskipun 
tidak perlu secara bersamaan, dengan cara, atau pada tingkat yang sama. 

Pemisahan digital:  Kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis 
terkait kesempatan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan 
penggunaan internet untuk berbagai macam aktivitas mereka. Kesenjangan bisa muncul 
karena berbagai alasan, termasuk karakteristik demografi dan sosial ekonomi, seperti 
penghasilan, pendidikan, identitas ras, lokasi geografis (perkotaan-pedesaan), usia, 
kemampuan, kesadaran, politik, budaya, dan sikap psikologis, dan sebagian besar identitas 
gender. Secara khusus, 'pemisahan digital gender' menggambarkan "kesenjangan" di mana 
anak perempuan dan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke teknologi dan internet 
dibanding anak laki-laki dan laki-laki, karena, contohnya, mereka memiliki lebih sedikit 
sarana yang tersedia untuk menanggung biaya teknologi dan akses internet. Sebagai 
tambahan, stereotip seputar teknologi adalah "untuk anak laki-laki" dan ketakutan akan 
didiskriminasi sering menghentikan anak perempuan dan perempuan dari menggunakan 
alat bantu digital.10 

Pengungsi: Orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena penganiayaan, 
bencana alam, konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Kategori ini 
mencakup pengungsi internal (mencari keamanan di bagian lain dari negara mereka) juga 
pencari suaka dan pelarian (orang yang mencari keselamatan dan pelindungan internasional 
di negara lain). 

Homoseksual: Orientasi seksual yang menggambarkan seseorang yang merasa tertarik 
secara emosional dan seksual pada orang dengan gender yang sama dengan mereka. Istilah 

 
8 https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf 
9 https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf 
10 https://plan-international.org/education/bridging-the-digital-divide  

https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
https://plan-international.org/education/bridging-the-digital-divide
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ini bisa digunakan tanpa memandang identitas gender, tetapi biasanya digunakan untuk 
menggambarkan laki-laki. 

Gender: Perbedaan yang ditentukan secara sosial antara perempuan dan laki-laki, anak 
perempuan dan anak laki-laki, meliputi peran ekonomi, sosial, dan politik, tanggung jawab, 
hak, kepemilikan, karakteristik, kewajiban, dan dinamika kekuasaan berhubungan dengan 
seks dan seksualitas. Definisi sosial tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-laki 
bervariasi di antara budaya dan berubah seiring waktu.  

Kekerasan berbasis gender (KBG): Sebuah fenomena yang mengakar pada ketidaksetaraan 
gender yang tetap menjadi salah satu dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling 
menonjol di semua masyarakat. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan 
kepada seseorang karena gender mereka. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami 
kekerasan berbasis gender tetapi sebagian besar yang bertahan adalah perempuan dan anak 
perempuan. "Kekerasan berbasis gender" dan "kekerasan terhadap perempuan" adalah 
istilah yang sering digunakan secara bergantian karena telah diketahui secara luas bahwa 
kebanyakan kekerasan berbasis gender ditimpakan kepada perempuan dan anak 
perempuan oleh laki-laki. Namun, menggunakan aspek "berbasis gender" itu penting karena 
menyoroti fakta bahwa banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan berakar pada 
ketidaksetaraan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.11 

Gender fluid: Orang yang tidak diidentifikasi dengan satu gender tetap dan mungkin melihat 
identitas gender mereka seperti cairan dan berpindah di antara gender berbeda dalam waktu 
yang berbeda dalam hidup mereka.12 

Identitas gender: Perasaan internal seseorang yang mendalam tentang gender mereka. Bagi 
orang transgender, identitas gender internal mereka tidak cocok dengan jenis kelamin 
mereka yang ditetapkan saat lahir. Kebanyakan orang memiliki identitas gender laki-laki atau 
perempuan (atau anak laki-laki atau anak perempuan). Bagi sebagian orang, identitas gender 
mereka tidak cocok dengan salah satu dari dua pilihan itu (lihat non-biner dan/atau 
genderqueer di bawah.) Tidak seperti ekspresi gender (lihat di bawah) identitas gender tidak 
terlihat oleh orang lain.13 

Kekerasan berbasis identitas (KBI): Gagal mengenali hak asasi manusia atau pelanggaran 
aktual terhadap hak asasi manusia yang dilakukan terhadap individu atau kelompok karena 
identitas. Kekerasan tersebut melemahkan kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan, 

 
11 Berdasarkan https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence. 
12 http://www.ohrc.on.ca/.../appendix-b-glossary-understanding-gender-identity-and-expression 
13 https://www.glaad.org/reference/transgender 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-identity-and-gender-expression/appendix-b-glossary-understanding-gender-identity-and-expression
https://www.glaad.org/reference/transgender
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martabat, keamanan, dan kemandirian; kekerasan ini bisa mencakup ancaman eksplisit dari 
konsekuensi tersebut. KBI menghalangi individu dan kelompok yang terdampak untuk 
berpartisipasi penuh dan berkontribusi bagi masyarakat. 

Inklusi/Inklusi sosial: Proses untuk meningkatkan kemampuan, akses, martabat, dan 
kesempatan orang, yang dirugikan atas dasar identitas sosial, untuk ambil bagian dalam 
masyarakat. Proses ini memerlukan pengubahan sistem dan penentangan norma. 

Keresponsifan inklusi: Suatu langkah di luar sensitivitas inklusi, keresponsifan inklusi 
menjelaskan langkah di mana kesadaran individu atau tim tentang marginalisasi memacu 
desain program yang proaktif untuk menangani marginalisasi dan melibatkan identitas 
marginal sebagai agen perubahan. 

Sensitivitas inklusi: Kesadaran individu atau organisasi tentang ketidakseimbangan dalam 
kecakapan untuk bertindak, akses, dan kekuatan kelompok marginal dan kelompok yang 
terkecualikan untuk menyumbangkan suara dan pengalaman mereka. 

Interseksionalitas: Interaksi suatu identitas individu (ras, gender, status disabilitas, dan usia) 
dengan cara yang bisa memperkuat inklusi atau eksklusi yang mereka alami. 
Interseksionalitas adalah pemahaman bahwa seseorang dapat menikmati keuntungan, atau 
menderita kerugian, berdasarkan identitas ganda, bukan hanya satu.14 

Interseks: Istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan berbagai kondisi di mana 
seseorang dilahirkan dengan anatomi reproduksi atau seksual yang berbeda dengan definisi 
standar perempuan atau laki-laki dalam hal karakteristik eksternal tubuh mereka. 
Contohnya, bisa jadi pada saat seseorang lahir terlihat memiliki karakteristik eksternal 
perempuan, tetapi secara internal memiliki anatomi khas laki-laki; atau seseorang bisa saja 
terlahir dengan alat kelamin yang merupakan gabungan dari beberapa jenis, laki-laki dan 
perempuan. 

Lesbian: Orientasi seksual yang menggambarkan seseorang yang diidentifikasi sebagai 
perempuan dan merasa tertarik secara emosional dan seksual pada perempuan lain. 

Orang LGBTQI+: Orang yang diidentifikasi sebagai lesbian, homo, biseksual, transgender15, 
queer, interseks dan berbagai identitas seksual atau gender lainnya. Ini adalah istilah inklusif 

 
14  http://www.taapinclusion.org/toolkit, hal. 36. 
15 Dalam beberapa konteks, "T" dalam LGBTQI+ merupakan singkatan dari transgender, transseksual, dan 

transvestit. Contohnya, di Meksiko akronim LGBTTTIQ yang umum digunakan mencakup tiga 'T' yang 
berbeda (untuk referensi lebih lanjut, lihat http://cedhj.org.mx/poblacion_LGBTTTIQ.asp, hanya dalam 
bahasa Spanyol). Dalam konteks lain, istilah transseksual dan transvestit sudah ketinggalan zaman dan/atau 
ofensif.  

http://www.taapinclusion.org/toolkit/
http://cedhj.org.mx/poblacion_LGBTTTIQ.asp
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yang luas bagi populasi yang merasa atau yang orientasi seksual, identitas gender dan 
ekspresi gender, atau karakteristik seksualnya sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang 
diterima umum. 

Marginalisasi: Proses dinamis yang mengakibatkan sekelompok orang atau kelas menjadi 
kurang penting atau diturunkan ke posisi sekunder karena a) keterbelakangan, kurangnya 
sumber daya, jarak; b) penindasan; c) kurangnya integrasi budaya, kurangnya adaptasi pada 
norma; atau kombinasinya.  

Masyarakat marginal: Mereka yang secara tradisional dikecualikan dari kekuasaan dan akses 
ke sumber daya, dan dapat mencakup penduduk asli, masyarakat kesukuan, minoritas lain, 
populasi LGBTQI+, perempuan dan anak perempuan, kaum muda, individu dengan 
disabilitas, atau kelompok lain.16 

Mikroagresi: Mikroagresi adalah hinaan, penolakan, atau cemoohan verbal, nonverbal, dan 
lingkungan yang baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mengomunikasikan pesan 
bermusuhan, hinaan, atau negatif kepada target orang berdasarkan atas keanggotaan 
kelompok marginal mereka.17 Mikroagresi ini menunjukkan ekspresi kekuasaan, sering kali 
didasari atas asumsi internal tentang hierarki sosial, yang sanggup diperbaiki oleh pelatih.18 

Gender nonkonformis (Genderqueer): Menggambarkan seseorang yang identitas gendernya 
di luar biner tradisional laki-laki/perempuan. Istilah lain untuk orang yang tidak diidentifikasi 
dengan biner tradisional meliputi varian dari gender, gender dengan rentang luas, dll.19  

Kata ganti orang: Di banyak bahasa, kata ganti adalah kata pendek yang digunakan untuk 
mengganti nama seseorang dalam sebuah kalimat. Saat berbicara tentang manusia tunggal 
orang ketiga, kata ganti ini seringkali mengimplikasikan gender, misalnya dalam bahasa 
Inggris "he" merujuk kepada laki-laki/anak laki-laki atau "she" merujuk kepada 
perempuan/anak perempuan. Pada saat yang sama, orang mungkin berasumsi tentang 
gender individu lain berdasarkan tampilan atau nama mereka, dan berdasarkan ini, memilih 
serangkaian kata ganti di atas yang lain untuk menyapa atau merujuk kepada individu 
tersebut. Namun, semua asumsi ini tidak selalu benar dan tindakan berasumsi ini (bahkan 

 
16 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/DRL-Indicator-Reference-Sheets.pdf 
17 Diversity in the classroom, USC Diversity & Faculty Development, 2014. Tersedia di 

https://academicaffairs.ucsc.edu/.../Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf. 
18 Anda bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang mikroagresi dalam panduan yang disusun oleh 

University of California, Santa Cruz, dalam sumber mereka "Recognizing Microagression and the Messages 
They Send". 

19 Untuk referensi lebih lanjut, lihat sumber dari Harvard University ini:     
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/DRL-Indicator-Reference-Sheets.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://academicaffairs.ucsc.edu/events/documents/Microaggressions_Examples_Arial_2014_11_12.pdf
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
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jika benar) dan kemudian memilih kata ganti tertentu dapat mengirim pesan yang berpotensi 
merugikan. Sebaliknya, menggunakan kata ganti orang yang dipilih dan ditetapkan sendiri 
oleh seseorang alih-alih berasumsi atau menggunakan netral gender/kata ganti inklusif 
gender (dalam bahasa Inggris "they/them")20 adalah dua cara untuk menghormati identitas 
mereka, mengakui keragaman, dan menciptakan lingkungan inklusif, sebagaimana 
menggunakan nama seseorang bisa jadi cara menghormati mereka.21  

Orang dengan disabilitas (OdD): Individu yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, 
atau sensori jangka panjang dan mungkin menghadapi kendala eksternal tertentu yang 
dapat menghalangi partisipasi penuh, setara, dan efektif dalam masyarakat atas dasar 
kesetaraan dengan individu non-OdD.22 Kelainan ini bisa terlihat atau tidak terlihat.  

Queer: Istilah luas yang digunakan oleh sebagian orang untuk menggambarkan orang yang 
merasa orientasi seksual atau identitas gender mereka di luar norma sosial. Sebagian orang 
melihat istilah queer lebih cair dan inklusif daripada kategori tradisional untuk orientasi 
seksual dan identitas gender. Karena riwayatnya sebagai istilah hinaan, istilah queer tidak 
diterima atau digunakan oleh semua anggota komunitas LGBTQI+.  

Identitas ras, suku, dan pribumi: Orang yang diidentifikasi sebagai anggota kelompok yang 
memiliki unsur yang sama berikut: budaya, ras, bahasa, atau tempat asal. Meskipun kami 
percaya bahwa identitas budaya harus didefinisikan sebagai kelompok etnis atau suku, kami 
memilih untuk mempertahankan istilah rasial di samping identitas etnis dan pribumi karena 
di beberapa negara istilah ras masih digunakan untuk mengacu kepada keragaman budaya. 
Tidak ada bukti biologis untuk mendukung keberadaan ras yang berbeda, tetapi penggunaan 
istilah ras menyatakan bahwa praktik rasisme dan diskriminasi ras terus berlanjut dan perlu 
dilawan.  

Rasisme: Sistem kelebihan dan kekurangan berdasarkan ras, dan didukung dan 
dilanggengkan oleh tindakan individu, struktur kelembagaan, kebijakan, norma budaya, dan 
praktik yang menciptakan dan menopang kelebihan untuk satu atau beberapa kelompok ras 
dominan sementara secara sistematis mensubordinasi anggota dari kelompok ras lain yang 
ditargetkan (sering kali masyarakat kulit berwarna).23  

 
20 Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Netral Gender/Kata Ganti Inklusif Gender dalam bahasa Inggris lihat: 

https://uwm.edu/lgbtrc/support/gender-
pronouns/#:~:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking%20about.  

21 https://www.mypronouns.org/what-and-why  
22 Penjelasan ini berdasarkan definisi kerja OdD yang bisa ditemukan di sini: 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.  
23 https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf 

https://uwm.edu/lgbtrc/support/gender-pronouns/#:%7E:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking%20about
https://uwm.edu/lgbtrc/support/gender-pronouns/#:%7E:text=What%20is%20a%20pronoun%3F,that%20you%20are%20talking%20about
https://www.mypronouns.org/what-and-why
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.pcc.edu/about/equity-inclusion/documents/diversity-definitions.pdf
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Identitas agama: Orang-orang yang diidentifikasi dengan serangkaian keyakinan yang 
menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Identitas agama mungkin atau mungkin 
tidak menjadi bagian dari sebuah sistem yang terorganisasi dan berpartisipasi dalam 
kegiatan keagamaan. Sering kali identitas seperti itu bersimpangan dengan identitas politik 
dan etnis dan mungkin sulit membedakannya. Penting untuk menciptakan ruang bagi 
keragaman dalam identitas agama. Sebagian mungkin merupakan penganut taat prinsip inti 
suatu agama, yang lain mungkin kurang taat dan diidentifikasi secara longgar. Dalam 
beberapa konteks, terutama yang menganut suatu agama dominan, seseorang yang tidak 
diidentifikasi dengan agama apa pun harus dianggap minoritas dengan kebutuhan inklusi.  

Jenis kelamin: Perbedaan legal, anatomis, dan/atau biologis, biasanya laki-laki atau 
perempuan.24  

Jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir: Jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) yang 
ditetapkan untuk bayi saat lahir, paling sering berdasarkan anatomi eksternal dari bayi itu. 
Juga dinamakan jenis kelamin lahir, jenis kelamin biologis, atau jenis kelamin. 

Seksisme: Sistem keuntungan yang berfungsi untuk memuliakan laki-laki, mensubordinasi 
perempuan, menjelekkan nilai dan praktik yang teridentifikasi perempuan, memperkuat 
dominasi dan kontrol laki-laki, menegakkan bentuk maskulinitas yang mendehumanisasi 
dan merugikan bagi laki-laki.  

Keragaman seksual: Istilah ini mengacu kepada spektrum utuh seksualitas, yang mencakup 
semua aspek daya tarik, perilaku, identitas, ekspresi, orientasi, hubungan, dan reaksi seksual. 
Juga mengacu kepada semua aspek manusia sebagai makhluk seksual. 

Pelecehan seksual: Setiap bentuk tindakan verbal, non verbal, atau fisik yang tidak 
diinginkan  yangbersifat seksual dengan tujuan atau efek melanggar martabat seseorang, 
terutama saat menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, 
memalukan, atau ofensif.25 Orang yang menerima perlakuan tersebutlah yang memutuskan 
apakah tindakan tersebut tidak diinginkan dan ofensif atau tidak, terlepas dari apa niat dari 
orang lain itu. Pelecehan Seksual bukan tentang seks, melainkan tentang kekuasaan.26 

Orientasi seksual: Cara seseorang menggambarkan ketertarikan emosional dan seksual 
mereka terhadap orang lain. 

 
24 https://eca.state.gov/files/bureau/sogi_terminology.pdf 
25 United Nations Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, https://hr.un.org/sites/hr.un.org/.... 
26 https://www.wan-ifra.org/sites/.../Sexual_Harassment_Handbook.pdf, hal.9. 

https://eca.state.gov/files/bureau/sogi_terminology.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
http://m.wan-ifra.org/reports/2018/05/29/sexual-harassment-in-the-media-a-practical-guide-for-employers-employees
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Tokenisme: Kebijakan atau praktik yang utamanya bersifat simbolis dan melibatkan upaya 
untuk memenuhi kewajiban seorang terkait target yang sudah ditetapkan, seperti kuota 
gender sukarela atau dimandatkan, dengan usaha atau isyarat terbatas, terutama terhadap 
kelompok minoritas dan perempuan, dengan cara yang tidak akan mengubah hubungan 
kekuasaan yang ada dan/atau pengaturan organisasi yang secara tidak proporsional 
menguntungkan kelompok dominan.27 

Transgender: Istilah umum untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ekspresi atau 
identitas gender lain daripada gender yang ditetapkan saat lahir. Transgender perempuan ke 
laki-laki (WtM) ditetapkan sebagai perempuan saat lahir tetapi mereka mengidentifikasikan 
dirinya dan hidup sebagai laki-laki; transgender laki-laki ke perempuan (MtW) ditetapkan 
sebagai laki-laki saat lahir tetapi mereka mengidentifikasikan dirinya dan hidup sebagai 
perempuan.  

Transfobia: Keengganan, ketakutan, kebencian, atau intoleransi terhadap orang dan 
komunitas trans. Sebagaimana prasangka lainnya, hal ini didasarkan pada stereotip dan 
kesalahpahaman yang digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi, pelecehan, dan 
kekerasan terhadap orang trans.28 

Menyalahkan korban: Tindakan devaluasi yang terjadi saat korban kejahatan atau 
kecelakaan harus bertanggung jawab — secara keseluruhan atau sebagian — terhadap 
kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka. Penyalahan ini bisa muncul dalam bentuk 
respons sosial negatif dari profesional hukum, medis, dan kesehatan mental, serta dari media 
dan anggota keluarga dekat dan kenalan lain.29 Menyalahkan korban terjadi saat seorang 
individu diasumsikan melakukan sesuatu untuk memancing kekerasan dengan tindakan, 
kata, atau pakaian. Banyak orang lebih memilih percaya bahwa seseorang mengakibatkan 
kemalangan mereka sendiri karena itu membuat dunia terlihat seperti tempat yang lebih 
aman, tetapi menyalahkan korban adalah alasan utama penyintas kekerasan seksual dan 
kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan serangan terhadap mereka.  

Pemuda: Orang muda berusia di antara 15 dan 29. 

 
27 Lihat di sini untuk definisi aslinya oleh European Institute for Gender Equality, 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1408  
28 http://www.ohrc.on.ca/.../appendix-b-glossary-understanding-gender-identity-and-expression 
29 https://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1408
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-because-gender-identity-and-gender-expression/appendix-b-glossary-understanding-gender-identity-and-expression
https://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf
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Merebut kembali istilah yang menghina dan label yang menstigma30  

Program SAFE mengakui bahwa ada debat yang sedang terjadi tentang apakah merebut 
kembali istilah yang menghina dan label yang menstigma oleh populasi yang 
tertindas/terdiskriminasi/termarginalisasi itu menguatkan atau merugikan. Kami memahami 
dan menghormati individu, kolektif, dan komunitas yang telah merebut kembali istilah 
seperti itu untuk menyebutnya sebagai strategi perlawanan, karena tindakan ini mungkin 
mengecilkan kekuasaan negatif dan stigmatisasi mereka secara historis. Namun, pelatih 
keselamatan tidak boleh menggunakan dan mempromosikan penggunaan label yang 
menstigma dalam pelatihan atau dalam percakapan di antara peserta, bahkan jika mereka 
adalah bagian dari kelompok marginal, untuk membuat model lingkungan yang berbasis 
rasa hormat. Jika juru bahasa digunakan, mereka juga harus memahami ekspektasi dan 
terminologi bahasa inklusif. 

Jika istilah atau label yang menghina digunakan oleh seseorang saat pelatihan, pelatih harus 
menjelaskan apakah itu dimaksud untuk menyinggung seorang atau itu digunakan oleh 
orang marginal sebagai sarana pemberdayaan. Dalam kasus pertama, pelatih harus 
menyatakan dengan jelas bahwa istilah menghina dengan tujuan untuk menyinggung tidak 
ditoleransi dalam pelatihan. Dalam kasus kedua, pelatih harus menjelaskan bahwa orang 
lain, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok marginal tersebut, mungkin memiliki 
perasaan berbeda dengan istilah itu.  

Tim pelatihan dapat membuat daftar istilah menghina yang relevan dan kata sensitif lain 
dalam bahasa yang digunakan dalam pelatihan dan sesuai dengan konteks mereka, 
termasuk bagaimana dan oleh siapa istilah tersebut digunakan, untuk bersiap jika istilah 
tersebut dinormalisasi dalam bahasa lokal atau jika peserta menggunakannya saat pelatihan. 
Daftar itu harus berupa dokumen hidup dan diperbarui secara berkala. Lampiran ini lebih 
lanjut menyediakan panduan tentang apa yang harus dilakukan pelatih jika mereka 
menemukan bahasa ini di bawah judul Lingkungan pelatihan.   

 
30 Untuk informasi dan riset selengkapnya: Galinsky, Adam & Wang, Cynthia & Whitson, Jennifer & Anicich, Eric & 

Hugenberg, Kurt & Bodenhausen, Galen. (2013). The Reappropriation of Stigmatizing Labels: The Reciprocal 
Relationship Between Power and Self-Labeling. Psychological science. https://tinyurl.com/rd3f32f 
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Do no (more) harm 
SAFE menyadari bahwa peserta yang termasuk dalam kelompok marginal telah terekspos 
dan/atau terekspos secara sistematis terhadap konteks dan situasi merugikan oleh proses 
struktural dari pengecualian dan diskriminasi berdasarkan identitas gender, orientasi 
seksual, kemampuan fisik dan/atau mental, usia, identitas etnis atau agama, pendapatan, 
asal, status migrasi, dll.  SAFE juga mengakui dan menghormati strategi bertahan individu 
dan kolektif mereka.  Dalam konteks ini, program berupaya untuk tidak semakin merugikan.  

 

Berikut adalah beberapa strategi untuk dipertimbangkan agar tidak lagi merugikan peserta: 

− Mengakui pengalaman yang sudah ada sebelumnya yang dijalani oleh kelompok 
marginal dan dampaknya.  

− Menyadari risiko unik sebelum, selama, dan setelah kegiatan yang berkaitan dengan 
konteks marginal dan menerapkan strategi mitigasi agar tidak lagi melakukan 
kerugian apa pun.  

− Menghormati strategi bertahan yang telah diterapkan kelompok marginal untuk 
mengurangi kerugian dalam konteks penindasan. 

− Membuat situasi merugikan yang sudah ada sebelumnya menjadi terlihat dan 
memperbaiki strategi bertahan yang ada dengan cara positif dengan tujuan 
meningkatkan kesadaran peserta pelatihan dan meningkatkan pengalaman 
pembelajaran mereka.  

"Ingatlah bahwa 'tidak merugikan' tidak sama dengan 'tidak melakukan apa pun'. Bahkan 
dalam konteks yang paling menantang, mungkin ada langkah kecil yang nyata yang bisa 
Anda ambil. Tidak melakukan apa pun untuk mendukung komunitas LGBT+ sebenarnya 
bisa memperkuat diskriminasi mereka."  

Sumber: LGBT+ Inclusion in International Development Programming: A checklist for UK Aid 
Connect proposals. 



   
 

 
Mei 2021                                                                      IREX  —  LAMPIRAN INKLUSI KURIKULUM SAFE 21 

Pendekatan Do No (More) Harm juga diterapkan pada peserta pelatihan yang tidak termasuk 
dalam kelompok marginal tetapi telah terekspos pada pengalaman traumatis yang mungkin 
merugikan mereka. Anda bisa menemukan informasi dan panduan selengkapnya tentang 
melakukan pelatihan Do No (More) Harm dalam panduan IREX tentang topik ini, juga dalam 
Matriks Risiko Do No (More) Harm IREX, yang mencakup beberapa risiko berbasis identitas 
yang mungkin dihadapi peserta saat berpartisipasi dalam pelatihan. Untuk meminta salinan 
sumber daya ini, hubungi gender-inquiries@irex.org. 

Contoh dari Do No (More) Harm dalam tindakan: Bekerja 
bersama Orang dengan Disabilitas (OdD)  

Hingga berbagai tingkatan, kita semua hidup dalam masyarakat diskriminatif fisik yang 
memperlakukan individu "tanpa disabilitas" sebagai standar ’hidup normal’, sehingga 
tempat, layanan, pendidikan, serta pekerjaan sosial umum dan pribadi dibangun untuk 
melayani orang 'standar', karenanya secara inheren mengecualikan orang-orang dengan 
berbagai disabilitas. Orang dengan disabilitas (OdD) menghadapi berbagai jenis kendala 
setiap hari. Ini bisa bersifat "fisik, perilaku, atau sistematis".31 Disabilitas mungkin atau 
mungkin tidak terlihat atau diungkapkan kepada orang lain. Secara global, 15% dari populasi 
diperkirakan hidup dalam kondisi disabilitas.32 

Kenyataan ini mencerminkan konteks yang sudah ada dari kerugian yang ditimpakan kepada 
calon peserta.  

Orang dengan disabilitas (OdD) harus mempelajari berbagai strategi fisik dan psikososial 
untuk mengatasi kendala ini, yang mungkin dikombinasikan dengan strategi untuk 
mengatasi kendala yang dikenakan pada identitas lain (gender, orientasi seksual, usia 
kelompok etnis-agama, lingkungan desa atau kota, dll.). Namun, strategi bertahan individu 
atau kolektif tidak boleh dijadikan alasan untuk meligitimasi keberadaan jenis kendala apa 
pun. 

Penyelenggara pelatihan harus menyatakan hal di atas ketika orang dengan disabilitas–
terlihat atau tidak terlihat–berpartisipasi dalam pelatihan dan mengetahui risiko terkait.  

Jadi, untuk tidak semakin merugikan, pertimbangkan langkah-langkah berikut:  

− Bekerja sama dengan organisasi lokal yang dipimpin OdD untuk memperluas 
jangkauan ke calon peserta dengan disabilitas, membuat atau meninjau bersama 

 
31 http://www.stopableism.org/p/what-is-ableism.html 
32  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ 

mailto:gender-inquiries@irex.org
http://www.stopableism.org/p/what-is-ableism.html
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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aksesibilitas materi pelatihan, dan membagikan rekomendasi tempat atau platform 
pelatihan jarak jauh yang dapat diakses, juru bahasa isyarat kompeten, dan 
akomodasi layak lainnya. 

− Pastikan tindakan yang diambil menekankan pendekatan berbasis hak versus 
menggunakan model amal yang menginfantilisasi atau tidak memanusiakan OdD 
pada tingkat individu dan kolektif. Juga jangan berasumsi bahwa OdD akan meminta 
bantuan di semua bidang, seringkali OdD hanya membutuhkan bantuan yang sangat 
spesifik. Secara umum, dasarkan kegiatan Anda pada kapasitas OdD daripada 
berfokus pada "kelainan" dan menganggap itu sebagai hak untuk mendapatkan 
bantuan.  

− Secara proaktif meminta informasi terkait disabilitas dari semua peserta terlebih 
dahulu dan jika memungkinkan, menggunakan daftar penilaian kebutuhan (hal. 23) 
yang dibahas di bawah. 

− Menurut penilaian kebutuhan, pastikan tidak ada peserta yang akan terekspos pada 
cedera fisik dan kerugian psikososial disebabkan kurangnya akomodasi, transportasi, 
atau ruang fasilitas pelatihan yang layak. Tempat dan vendor harus diseleksi 
sebelumnya menurut aksesibilitas mereka. 

− Kurangi kendala aksesibilitas apapun (fisik, visual, auditori, dll.) dalam format dan 
metodologi pelajaran virtual atau tatap muka: pastikan materi visual dengan kontras 
tinggi, ukuran font yang mudah dibaca; pelatih dan peserta berbicara dengan jelas 
dan keras, dengan menghindari berbicara secara bersamaan; modifikasi praktik P3K 
dan latihan fisik pelajaran lainnya sesuai kemampuan fisik (lihat Sebelum pelatihan: 
Penilaian dan perencanaan kebutuhan, hal. 18, sebagai contoh). 

− Pastikan isi pelajaran merepresentasikan realitas, risiko dan tindakan mitigasi 
keamanan OdD. Contoh, pelatih mungkin menjawab pertanyaan ini: Apa risiko digital 
spesifik dari peserta dengan gangguan visual? Tindakan mitigasi keamanan apa yang 
bisa mereka ambil sesuai perangkat spesifik yang dapat diakses yang mereka 
gunakan? Apa risiko spesifik peserta perempuan muda dengan disabilitas mental saat 
meliput kerusuhan sipil? Apa tindakan mitigasi yang ia dan/atau media outlet-nya 
harus ambil? 

− Secara aktif melibatkan partisipasi OdD dan pengalaman mereka, dengan 
persetujuan. 

− Menghindari tindakan atau komentar stereotip dan prasangka: misalnya tidak semua 
orang dengan gangguan pendengaran bisa membaca bibir dan/atau membaca 
bahasa isyarat; tidak semua orang yang menggunakan kursi roda butuh didorong 
setiap waktu; tidak semua disabilitas terlihat. 
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− Bersikap tegas: terima koreksi, kritik, dan tanggapan dari OdD untuk peningkatan; 
dan tanya OdD secara langsung (bukan asisten pribadi33 atau juru bahasa) saat ragu 
tentang apa yang mereka pilih, rekomendasikan, kebutuhan secara logistik, bahasa, 
jika menyediakan bantuan, dll.  

− Memiliki toleransi nol bagi diskriminasi atau ketidaktoleranan anggota pelatihan lain 
terhadap OdD. Mencoba untuk mengoreksi sikap dan komentar yang merendahkan. 
Upayakan untuk meningkatkan kesadaran, rasa hormat, dan empati, serta 
mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia. 

  

 
33 http://enil.eu/wp-content/uploads/2016/06/FAQ_Personal_Assistance.pdf 

http://enil.eu/wp-content/uploads/2016/06/FAQ_Personal_Assistance.pdf
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Sebelum pelatihan: Penilaian dan perencanaan kebutuhan 

Memilih format pelatihan 

Konten dan pendekatan pelatihan Anda harus diadaptasi sesuai formatnya, yaitu apakah itu 
dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh sepenuhnya, mandiri atau "langsung", atau 
campuran atau kombinasi di antara karakteristik ini. Format yang sesuai dengan pelatihan 
Anda tergantung konteks operasional Anda, serta kebutuhan dan aksesibilitas dari calon 
peserta Anda. Ini untuk mengurangi potensi risiko bagi staf dan peserta dan menawarkan 
mereka pengalaman belajar yang mungkin paling efektif.  

Untuk membuat keputusan tentang format mana yang akan dipilih, Anda harus melakukan 
analisis risiko untuk mengevaluasi kebutuhan, konteks operasional, dan semua faktor 
eksternal yang relevan. Contohnya, satu format pelatihan mungkin lebih cocok daripada 
format pelatihan yang lain saat beroperasi dalam konteks krisis kesehatan lokal atau global 
(seperti pandemi COVID-19), atau saat melakukan pelatihan dalam ruang sipil yang menutup 
atau tertutup. Demikian juga, format pelatihan tertentu mungkin lebih dapat diakses 
daripada format pelatihan lainnya bagi peserta dengan literasi digital rendah dan/atau 
konektivitas internet terbatas. 

Keahlian SAFE terletak terutama dalam melaksanakan pelatihan tatap muka sepenuhnya 
atau jarak jauh, tetapi Anda bisa menemukan definisi di bawah juga untuk format lainnya, 
serta peluang apa pun yang mungkin ada atau keterbatasan yang mungkin mereka miliki.  

Pelatihan tatap muka  

Pelatihan tatap muka adalah kegiatan di mana pelatih dan peserta pelatihan secara fisik 
hadir di lokasi yang sama selama sejumlah hari tertentu. Faktor penting yang harus 
dipertimbangkan penyelenggara meliputi potensi kebutuhan peserta dan pelatih terkait 
perjalanan, akomodasi, dan makanan yang disediakan dalam pelatihan. Metodologi dan 
latihan pelatihan yang digunakan dalam pelatihan tatap muka bisa mencakup peragaan fisik 
(misalnya teknik P3K); latihan dan/atau penilaian skenario; sesi psikososial secara 
bekelompok atau individu; penginstalan alat bantu keamanan digital terpandu (misalnya 
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VPN); survei cetak; selebaran dan salinan fisik materi bacaan pelengkap; kerja kelompok, dan 
kegiatan peer-to-peer lainnya; serta interaksi formal atau informal secara pribadi antara 
pelatih dan peserta pelatihan.  

Keuntungan format pelatihan tatap muka meliputi:   

− Pelatih bisa mengamati dan menilai dengan lebih baik bagaimana reaksi peserta 
pelatihan terhadap kegiatan tertentu (untuk menghindari pemicu, traumatisasi ulang, 
dll.); 

− Pelatih memiliki opsi lebih banyak untuk menyesuaikan survei dan alat bantu evaluasi 
berkelompok atau individual (misalnya memilih apakah menggunakan survei cetak 
atau digital); 

− Lebih mudah bagi peserta pelatihan untuk berinteraksi satu sama lain dan 
membangun hubungan pribadi, yang berpotensi menghasilkan jaringan solidaritas 
setelah pelatihan;  

− Meningkatnya kemungkinan peserta pelatihan mampu berkonsentrasi sepenuhnya 
pada sesi pelatihan karena lingkungan tatap muka lebih kondusif untuk pembelajaran 
(misalnya, tidak ada 'kelelahan' digital).  

Pelatihan jarak jauh  

Pada pelatihan jarak jauh, pelatih dan peserta pelatihan terhubung satu sama lain melalui 
platform pelatihan online (misalnya, Zoom, Microsoft Teams), menggunakan perangkat 
pribadi atau kerja, selama durasi jumlah jam atau hari tertentu. Penyelenggara harus 
menemukan waktu dan tanggal untuk pelatihan jarak jauh yang mempertimbangkan agenda 
atau jadwal peserta pelatihan. Sering kali, peserta harus mengakomodasi pelatihan jarak 
jauh pada jadwal kerja reguler mereka dan sebagian kelompok atau individu lebih memilih 
menghadiri pelatihan sebelum jam kerja, sementara yang lain memilih pelatihan jarak jauh 
setelah jam kerja atau sesi pelatihan selama akhir pekan. Penyelenggara juga harus 
mempertimbangkan kebutuhan yang terkait dengan konektivitas dan bandwith internet 
peserta dan pelatih; tingkat literasi digital mereka; peralatan teknis yang tersedia bagi 
mereka; serta keamanan dan aksesibilitas platform pelatihan yang dipilih. Metode dan 
latihan pelatihan yang digunakan dalam pelatihan jarak jauh dapat meliputi kegiatan 
pelibatan virtual; ruang terpisah (breakout room) online; survei digital; materi bacaan 
pelengkap digital; dan penilaian mandiri setelah pelatihan.   

Keuntungan format pelatihan jarak jauh: 

− Memungkinkan partisipasi individu yang tidak bisa menghadiri pelatihan tatap muka 
karena berbagai keterbatasan atau kesulitan, khususnya jika pelatihan memerlukan 
perjalan dan/atau tinggal jauh dari rumah; 
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− Bisa dilakukan bahkan saat waktu tidak mengizinkan untuk kegiatan tatap muka 
(misalnya pandemi global); 

− Dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menjangkau peserta ruang sipil tertutup 
dan  menutup, jika konteksnya memungkinkan untuk membuat pelatihan tanpa 
merugikan sama sekali; 

− Menyediakan cara anonim dan aman bagi peserta pelatihan untuk berbagi pengalaman 
atau cerita sensitif yang bisa membuat mereka merasa tidak nyaman jika disampaikan 
dalam situasi tatap muka; 

− Seringkali dapat dilakukan dengan biaya rendah, karena biaya untuk transportasi, 
akomodasi, dan pengeluaran lainnya tidak ada/rendah. 

Pelatihan mandiri/asinkron 

Pada beberapa situasi, bisa jadi tidak mungkin bagi pelatih dan peserta pelatihan untuk hadir 
secara fisik di lokasi virtual atau fisik dan/atau di waktu yang sama. Pada situasi ini, 
penyelenggara mungkin ingin memilih untuk menawarkan pelatihan mandiri/asinkron jarak 
jauh "sesuai permintaan". Dalam format pelatihan ini, peserta pelatihan bisa masuk ke 
platform pelatihan untuk mengakses dan mempelajari materi pelajaran (misalnya, sumber 
daya bacaan, video, dan audio) dengan kecepatan mereka sendiri dan kapan saja waktu yang 
paling nyaman bagi mereka. Untuk jenis pelatihan asinkron ini, dan berdasarkan konteksnya, 
penyelenggara bisa memilih apakah memberi akses ke kursus mandiri selama waktu terbatas 
dan untuk kelompok individu tertentu, atau menawarkannya dalam format yang dapat 
diakses semua orang yang tertarik dengan topik (misalnya dalam bentuk Kursus Online 
Terbuka Massal, MOOC). Serupa dengan pelatihan jarak jauh, penyedia harus 
mempertimbangkan kebutuhan pelatihan mandiri yang terkait dengan koneksi jarak jauh, 
kecakapan digital, keamanan, privasi, dan aksesibilitas.   

Keuntungan pelatihan mandiri atau MOOC sama dengan pelatihan jarak jauh, tetapi juga 
meliputi: 

− Memungkinkan partisipasi individu dengan konektivitas internet buruk, karena 
seringkali peserta bisa mengunduh konten saat berada di area dengan koneksi 
internet yang lebih baik lalu belajar di lain waktu saat tidak ada koneksi atau koneksi 
internet buruk;  

− Memberikan waktu paling fleksibel kapan mengikuti pelatihan, yang sangat relevan 
misalnya untuk individu yang memiliki tanggung jawab perawatan. 

− Dapat mendukung peserta multibahasa yang kurang lancar secara verbal dalam 
bahasa petunjuk. 
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− Dapat disediakan dengan biaya rendah sementara sering kali berpotensi menjangkau 
peserta dalam jumlah besar secara signifikan. 

Jenis pelatihan lainnya  

Ada beberapa bentuk pelatihan lain yang bisa atau tidak bisa menggabungkan berbagai 
aspek jenis pelatihan yang dijelaskan di atas. Contohnya adalah pelatihan campuran, di 
mana sebagian modul mungkin dilakukan secara sinkron dan tatap muka, sedangkan 
sebagian lagi disediakan secara online dan asinkron.  

Format pelatihan yang digunakan tim SAFE selama pandemi COVID-19 adalah gabungan dari 
unsur tatap muka dan jarak jauh dalam jenis pelatihan "hibrida" dengan sebagian peserta 
dan/atau pelatih hadir secara fisik di lokasi yang sama, sedangkan lainnya mengikuti 
pelatihan jarak jauh. Sebagian peserta hadir secara fisik di hotel di satu lokasi dan mengikuti 
pelatihan dari sana, sementara pelatih memimpin pelatihan secara jarak jauh dari lokasi lain. 
Bagi SAFE, format ini menggabungkan kelebihan dan kekurangan pelatihan tatap muka, 
misalnya timbal balik dan interaksi langsung antara peserta, dengan metodologi pelatihan 
jarak jauh. Asisten pelatihan lokal dipekerjakan untuk hadir secara fisik di lokasi dan diberi 
orientasi untuk mendukung logistik pelatihan, memastikan dan memantau pengadaan 
Ruang Berani (hal. 49), dan jika perlu, membantu pelatih melibatkan peserta dalam kegiatan 
langsung, latihan, dan diskusi.  

Peran pelatih dan penyelenggara 

Pelatih adalah bagian penting dalam menciptakan lingkungan pelatihan inklusif dan ruang 
berani yang kondusif untuk belajar. Ketika merekrut pelatih, Anda harus memastikan bahwa 
standar keragaman, inklusi, dan kesetaraan (DEI) diterapkan.34 Selain pertimbangan DEI dan 
potensi keahlian bidang pelatih, pelatih harus memiliki pengalaman dalam menerapkan 
lensa inklusi pada pelatihan atau kesediaan yang kuat untuk belajar. Pelatih juga 
bertanggung jawab terus mendapatkan informasi terbaru mengenai topik relevan dan istilah 
yang terkait dengan GESI dalam konteks mereka. Selain itu, identitas dan pengalaman 
pelatih mungkin juga penting. Contohnya, jika topik yang sedang dibahas terkait dengan 
inklusi perempuan atau LGBTQI+, pelatih yang memiliki pengalaman tersebut mungkin lebih 
disukai oleh peserta pelatihan dalam konteks tertentu. Peserta terkadang lebih merasa 
terhubung dengan pelatih yang berbagi pengalaman hidup dan tantangan sosial mereka 
sendiri. Terakhir, penyelenggara pelatihan bertanggung jawab untuk terus meningkatkan 

 
34 Untuk informasi selengkapnya mengenai hubungan antara DEI dan mempekerjakan dan merekrut, lihat 
artikel ini https://medium.com/awaken-blog/inclusive-hiring-why-its-hard-why-it-s-important-and-how-you-
can-start-making-a-difference-cddd803109de. 

https://medium.com/awaken-blog/inclusive-hiring-why-its-hard-why-it-s-important-and-how-you-can-start-making-a-difference-cddd803109de
https://medium.com/awaken-blog/inclusive-hiring-why-its-hard-why-it-s-important-and-how-you-can-start-making-a-difference-cddd803109de
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kapasitas inklusi tim pelatihan melalui peluang pengembangan profesional, diskusi dan 
refleksi tim, dll. 

Tergantung jenis pelatihan, pelatih mungkin tidak hadir langsung secara fisik di lokasi 
pelatihan (misalnya karena mereka "meminta" pelatihan secara jarak jauh). Untuk kasus ini, 
penyelenggara harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan asisten atau koordinator 
pelatihan yang berfungsi sebagai titik kontak lokal dan "penghubung" antara peserta dan 
pelatih. Umumnya, tugas mereka adalah mendukung aspek logistik (misalnya, akomodasi, 
memastikan koneksi jarak jauh berfungsi, membantu dalam masalah teknis, mendukung 
pengisian survei) dan mereka tidak dituntut untuk memberi atau memimpin materi pelajaran 
apa pun. Di skenario lain, hanya penerjemah yang mungkin hadir secara fisik bersama 
peserta. Individu tersebut mungkin alumni atau anggota mitra strategis, jika mungkin, atau 
direkomendasikan oleh salah satu dari mereka dan/atau staf organisasi. Lazimnya, organisasi 
yang menyelenggarakan pelatihan akan memberi orientasi kepada "staf tambahan" ini untuk 
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pelatihan inklusif dan dapat diakses yang 
tidak (semakin) merugikan. 

Pada semua kasus tersebut, asisten atau staf nonpelatih lainnya harus diseleksi langsung 
oleh organisasi pelatihan dan kurang lebih memenuhi kriteria yang sama yang berlaku bagi 
pelatih, termasuk menunjukkan rasa hormat kepada orang dengan identitas dan latar 
belakang berbeda (termasuk identitas gender, orientasi seksual, identitas ras/suku, identitas 
agama, usia, kondisi disabilitas); berkomitmen terhadap privasi dan kerahasiaan; memiliki 
pemahaman tentang Ruang Berani dengan toleransi nol terhadap diskriminasi atau agresi 
apa pun; serta, jika perlu dan sesuai, memiliki pengetahuan bahasa yang digunakan oleh 
peserta. Setelah proses perekrutan, waktu yang mencukupi harus disediakan untuk 
melakukan orientasi menyeluruh bagi pelatih dan nonpelatih yang terlibat dalam praktik dan 
kebutuhan program GESI. 

Menyeleksi peserta: Kelompok homogen vs. campuran 

Kelompok homogen dalam konteks GESI adalah kelompok peserta yang mungkin memiliki 
pengalaman yang sama (tetapi tidak semua) karena identitas tertentu; misalnya, mungkin 
hanya kelompok perempuan atau kelompok aktivis LGBTQI+. Dalam kelompok campuran, 
peserta tidak memiliki identitas atau pengalaman yang sama. Jenis kelompok yang dipilih 
berdasarkan penilaian kebutuhan yang mempertimbangkan budaya lokal tertentu dan 
tujuan pelatihan. Jika pelatihan berupaya menangani kebutuhan yang sangat khusus 
(pengalaman trauma, pelecehan, penahanan sebelumnya, dll.) dari kelompok tertentu, 
seperti aktivis atau perempuan, pengaturan kelompok homogen mungkin lebih efektif dan 
mengurangi risiko yang lebih merugikan dengan lebih baik. Jika salah satu tujuan pelatihan 
adalah membangun solidaritas atau meningkatkan kesadaran, maka lebih baik memiliki 
kelompok campuran. Untuk kelompok campuran, tujuan tersebut harus memiliki 
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representasi gender yang setara, serta representasi interseksional identitas lainnya (misalnya 
terkait dengan orientasi seksual, identitas ras/suku, usia, kondisi disabilitas, desa/kota).35 
Pada kelompok campuran, jangan menggeneralisasi atau mengasumsikan pengalaman 
kelompok marginal. Contohnya, hindari penggunaan ungkapan seperti: "sekarang mari kita 
dengar apa pendapat perempuan mengenai hal ini," atau "mari kita lihat apa kebutuhan 
generasi yang lebih muda." Demikian juga, hindari kegiatan kelompok yang membagi 
kelompok menurut gender, usia, suku, atau kerentanan, kecuali ini sesuai dengan risiko atau 
pengalaman trauma.  

Melakukan penilaian risiko 

Kunci menuju perencanaan dan penyampaian pelatihan inklusif adalah penilaian 
menyeluruh terhadap kebutuhan peserta. Penilaian kebutuhan bisa dilakukan melalui survei 
cetak atau digital, wawancara, atau diskusi kelompok. Namun, hanya pertanyaan relevan 
yang perlu disertakan dan perlunya memahami risiko yang dihadapi peserta harus 
diseimbangi dengan rasa hormat terhadap privasi. Contohnya, seberapa sering peserta 
berdoa pada sebagian besar kasus tidak akan relevan dengan tujuan perencanaan, dan 
walaupun orientasi seksual peserta mungkin terkait dengan risiko tambahan pada konteks 
tertentu, mereka mungkin merasa pertanyaan tersebut mengganggu dan mungkin 
menghilangkan kepercayaan terhadap penyedia pelatihan. Demikian juga, tidak semua 
peserta dengan disabilitas mungkin merasa nyaman mengungkapkan disabilitasnya. Selalu 
pertimbangkan parameter ini dalam konteks pelatihan khusus Anda dan bingkai penilaian 
kebutuhan Anda sebagaimana mestinya (lihat Daftar Penilaian Kebutuhan, hal. 30). 

Jika memungkinkan, manfaatkan praktik inklusif seperti menghindari penjadwalan pelatihan 
pada hari libur agama atau budaya, dan menyediakan rehat yang rutin antara sesi untuk 
menyusui, beribadah, atau kebutuhan pribadi lainnya. Tindakan proaktif ini akan 
mengakomodasi peserta tanpa mengajukan pertanyaan pribadi yang mengganggu. Dalam 
semua komunikasi dengan orang atau organisasi tentang pelatihan, sebutkan jenis bantuan 
dan dukungan apa yang akan disediakan sesuai permintaan. Penting untuk menyediakan 
informasi ini secara proaktif dan setara untuk mendorong pengungkapan yang cukup jauh 
terlebih dahulu untuk mengakomodasi permintaan tersebut. Selain itu, petunjuk terperinci, 
dokumentasi pendukung yang diperlukan, dan tenggat penyerahan terkait permintaan 
akomodasi harus jelas dikomunikasikan.  

Penting juga untuk menjelaskan kepada peserta terlebih dahulu apa yang bisa mereka 
harapkan dari pelatihan, terlepas dari format apa yang Anda pilih. Contohnya, untuk 

 
35 Untuk pembahasan yang lebih terperinci mengenai representasi, target, dan kutipan yang setara lihat sumber 

ini https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Diversity-and-Inclusion-a-case-of-targets-quotas-or-
freewheeling/.  

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Diversity-and-Inclusion-a-case-of-targets-quotas-or-freewheeling/
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Diversity-and-Inclusion-a-case-of-targets-quotas-or-freewheeling/
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pelatihan tatap muka, berikan informasi bahwa "pelatihan ini berlangsung tiga hari, 70% 
akan berupa pelajaran menggunakan komputer (disediakan oleh penyelenggara atau tidak), 
20% kegiatan luar ruangan yang memerlukan gerakan ringan dan pakaian/sepatu yang 
nyaman, 10% kerja kelompok; akomodasi akan berupa kamar pribadi dengan kamar mandi, 
dan dekat dengan berbagai layanan".  

Cara terbaik untuk memastikan kebutuhan semua peserta diakomodasi di pelatihan tersebut 
dan bahwa lingkungannya inklusif, adalah menawarkan kepada peserta daftar layanan yang 
akan bisa Anda sediakan selama pelatihan, dan tanyakan kepada mereka apakah mereka 
perlu salah satu layanan dari daftar dan/atau jika layanan tambahan yang akan mereka 
perlukan untuk berpartisipasi secara bermakna. Ini artinya bahwa fokusnya bukan pada "apa 
yang diperlukan peserta?", tetapi lebih pada "apa yang bisa saya tawarkan sebagai 
penyelenggara?". Anda bisa menggunakan contoh di bawah dari Daftar Penilaian Kebutuhan 
(hal. 30) sebagai alat bantu yang akan dikirim kepada peserta. 

 

Daftar Penilaian Kebutuhan  

Pilih layanan apa pun dari daftar di bawah yang akan memungkinkan Anda menikmati dan 
berpartisipasi sepenuhnya dalam pelatihan ini. Jangan ragu menambahkan layanan dan 
pilihan yang tidak ada dalam daftar ini. 

Layanan terkait informasi:   

o Materi digital yang dapat diakses untuk pembaca layar 
o Materi cetak yang dapat diakses dengan font besar, warna hitam saja 
o Deskripsi audio dari survei yang diperlukan 
o Deskripsi audio materi visual 
o Keterangan gambar  
o Pembacaan bibir 
o Juru bahasa isyarat 
o Juru bahasa lainnya. Jika ya, bahasa ______________ 
o Percakapan tempo lambat  
o Lainnya: ____________________________ 

Layanan terkait kegiatan:  

o Kegiatan yang tidak mengharuskan berdiri dalam periode yang lama 
o Kegiatan yang tidak mengharuskan duduk di lantai 
o Kegiatan yang tidak mengharuskan keseimbangan, gerakan kompleks, dan/atau 

berlari 
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o Konfigurasi kursi khusus. Sebutkan ____________ 
o Lainnya: ____________________________ 

Layanan terkait makanan:  

o Bebas gluten 
o Bebas laktosa  
o Vegan  
o Vegetarian  
o Bebas dari: ____________________________ 
o Lainnya: ____________________________ 

Layanan terkait tempat:  

o Ruang ibadah  
o Ruang menyusui  
o Ruang dekompresi  
o Lantai pertama - tanpa tangga  
o Lainnya: ____________________________ 

Layanan terkait waktu:  

o Rehat pada waktu tertentu. Jika ya, sebutkan ______________ 
o Rehat pada interval tertentu (misalnya setelah jumlah jam tertentu. Sebutkan 

______________  
o Waktu mulai/selesai. Sebutkan ______________ 
o Lainnya: ____________________________ 

Layanan lain 
Cantumkan layanan lain: ____________________________ 

 

Penilaian kebutuhan untuk pelatihan jarak jauh 

Ketika menyelenggarakan pelatihan jarak jauh, penyelenggara juga harus menilai kebutuhan 
dan kemampuan peserta karena mereka terkait dengan aksesibilitas, khususnya kecakapan 
(pemahaman peserta tentang alat bantu digital) dan akses (teknologi dan layanan digital 
yang harus diakses peserta). Penyelenggara harus bertujuan untuk mengidentifikasi terlebih 
dahulu setiap kendala akses digital, dan oleh karena itu memilih platform, alat, dan kegiatan 
pelibatan yang paling cocok dengan kelompok peserta.  Untuk menilai akses digital peserta, 
misalnya, Anda mungkin perlu melakukan riset konektivitas internet di berbagai area kota, 
wilayah, atau negara tempat peserta akan mengikuti pelatihan (misalnya melalui halaman 
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web dan laporan penyedia internet, pengalaman alumni). Anda juga bisa bertanya kepada 
peserta perangkat dan sistem operasi apa yang akan mereka gunakan untuk terhubung 
dengan platform pelatihan dan perangkat apa yang rutin mereka gunakan di tempat kerja 
atau kehidupan pribadi. Anda juga harus mendidik diri dan memahami bagaimana 
'pemisahan digital' memengaruhi peserta secara berbeda, berdasarkan gender, usia atau 
faktor lainnya.   

Memenuhi kebutuhan terkait stres, trauma, dan burnout  

Faktor seperti stres, trauma, dan burnout bisa memengaruhi kemampuan kognitif dan 
stamina fisik peserta. Walaupun tim pelatihan dapat mempelajari tentang sebagian potensi 
kebutuhan psikososial ini melalui penilaian kebutuhan, bertanya tentang pengalaman yang 
terkait kebutuhan tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat. Misalnya, penyelenggara 
tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bisa jadi mengganggu dan/atau berpotensi 
memicu atau membuat trauma (berulang) bagi peserta. Sebaliknya, Anda bisa memilih untuk 
menyertakan pertanyaan mengenai penilaian kebutuhan umum (misalnya "Menurut Anda, 
kebutuhan psikososial apa yang paling menekan pada lini kerja atau aktivisme?"). 

Ketika meminta peserta mengingat kembali memori dan pengalaman, mintalah mereka 
mengingat hanya kasus yang sudah berhasil mereka atasi agar tidak memicu trauma di ruang 
kelas. Jika ada peserta dengan pengalaman yang sama, pelatih dapat memfasilitasi berbagi 
keterampilan tentang cara mereka mengatasi pengalaman traumatis dan menekankan 
bahwa itu adalah masalah yang bisa diatasi, banyak orang lain dengan pengalaman sama, 
dan orang itu tidak sendirian dengan pengalaman itu. Pelatih mungkin tidak selalu tahu latar 
belakang peserta dalam hal pengalaman trauma. Oleh karena itu, pemicu bisa dikaitkan 
dengan berbagai pengalaman, misalnya di tingkat individu penganiayaan masa kecil, 
penguntitan, perkosaan, pelecehan; atau di tingkat kelompok, pengalaman seperti tekanan 
terhadap aktivisme online dan jalanan, main hakim sendiri, penggambaran media yang tidak 
manusiawi, kebrutalan polisi, diskriminasi struktural seperti kategori etika rasial dan/atau 
hukum kasta, atau kekerasan seksual dan gender dalam konflik. Pelatih harus secara hati-
hati menghindar pemicu dengan menyesuaikan materi visual, kegiatan, dan bahasa/kata-
kata sebagaimana mestinya. 

Dalam hal pelatihan jarak jauh, tim pelatihan harus mengetahui bahwa sebagian peserta, 
khususnya orang marginal, mungkin memiliki pengalaman yang membuat stres atau 
traumatis yang terkait dengan lingkungan digital karena potensi kekerasan online secara 
langsung atau tidak langsung terhadap mereka di ruang ini di masa lalu. 

Untuk memastikan akomodasi kebutuhan psikososial selama pelatihan tatap muka atau 
jarak jauh, pertimbangkan juga saran umum berikut dan sesuaikan materi pelatihan, gaya 
presentasi, kegiatan pelibatan, dan lama sesi Anda sebagaimana mestinya: 
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− Peringatkan peserta sebelum sesi tentang kemungkinan pemicu dan normalkan 
reaksi melalui pendekatan trauma terinformasi.36  

− Beri peserta pilihan untuk tidak mengikuti latihan atau sesi tertentu, dan diskusikan 
masalah dengan peserta ini secara pribadi setelahnya. Peserta mungkin juga memilih 
untuk mendengar secara pasif selama kerja kelompok ketika topik yang memicu 
didiskusikan alih-alih ikut ambil bagian secara aktif. Pelatih harus memastikan bahwa 
mereka memberi ruang dan opsi kepada peserta untuk melakukan itu.  

− Pertimbangkan agenda dan waktu pelatihan, karena orang yang memiliki trauma 
mungkin memiliki rentang perhatian yang lebih singkat, perlu waktu istirahat lebih 
banyak untuk perawatan diri, atau perlu menangani kebutuhan langsung selama sesi. 
Misalnya, pelajaran online 45 menit bisa dibagi menjadi 15 menit diskusi 
aktif/penyampaian, diikuti oleh 5 menit refleksi atau menjawab angket, 15 menit 
lainnya berdiskusi dan menghubungkan ke topik berikutnya, 5 menit refleksi, lalu 
selesaikan dengan ringkasan 5 menit.  

− Berikan waktu istirahat pribadi kepada peserta untuk perawatan diri atau menangani 
kebutuhan langsung.  

Memenuhi kebutuhan orang dengan literasi digital terbatas  

Karena peserta berasal dari berbagai latar belakang, mereka mungkin juga memiliki tingkat 
literasi digital berbeda yang harus dipertimbangkan, khususnya untuk pelatihan jarak jauh. 
Panduan Kolaborasi Online untuk Fasilitator membedakan tiga tingkat yang harus dinilai 
sebelum pelatihan:  

− Literasi digital terbatas (fungsi dasar, seperti menambah lebih banyak pulsa untuk 
menggunakan SMS seluler atau mengirim SMS); 

− Literasi digital sedang (nyaman mengakses situs web dan layanan jika perlu); 

− Literasi digital tingkat lanjut (nyaman mengakses dan menggunakan Internet dengan 
aman). 

Untuk memenuhi kebutuhan orang dengan literasi digital terbatas, Anda harus, terlebih 
dahulu dan paling utama, mengelola ekspektasi Anda dan memastikan Anda siap untuk 
memberikan pengalaman paling efektif kepada semua orang, terlepas dari keterampilan 
teknis atau kemahirannya menggunakan alat bantu digital.  

Penyelenggara pelatihan harus menilai dengan cermat alat bantu yang rencananya mereka 
gunakan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tingkat literasi digital peserta yang 

 
36 https://www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_info.htm 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/online-collaboration-guide-for-facilitators-2.pdf
https://www.cdc.gov/cpr/infographics/6_principles_trauma_info.htm
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akan terlibat dengan mereka. Misalnya, Anda mungkin ingin memilih alat yang lebih langsung 
dan cukup jelas serta platform jika, berdasarkan penilaian kebutuhan, ternyata calon peserta 
pelatihan Anda memiliki literasi digital sedang atau rendah. Alat dan platform mana yang 
akan dianggap sesuai bagi audiens dengan literasi digital terbatas sangat tergantung konteks 
Anda dan platform/alat bantu yang sudah dipahami peserta. Misalnya, walaupun WhatsApp 
secara umum bisa dianggap "alat bantu literasi digital terbatas" dan Zoom sebagai "alat 
bantu literasi digital sedang", ini bisa sangat jauh berbeda dalam konteks di mana Zoom 
lebih umum digunakan dibandingkan WhatsApp oleh calon peserta. 

Bisa juga membuat ruang khusus untuk dukungan teknologi, seperti sesi praktik teknologi, 
panduan pemecahan masalah, atau opsi dukungan teknis langsung. Sesi praktik teknologi 
idealnya dilakukan di awal atau sebelum pelibatan pelatihan aktual, sehingga peserta bisa 
memasuki pelatihan dan fokus pada materinya tanpa "terganggu" oleh masalah dalam aspek 
teknis. Menetapkan berbagai sarana kontribusi bagi sesi pelatihan langsung (misalnya 
kontribusi verbal, pesan dalam obrolan) dan menormalisasikan berbagai bentuk partisipasi 
bisa juga membantu mendukung individu dengan literasi terbatas atau sedang.37 Saat 
melakukan survei jarak jauh, sebelum, selama, atau setelah kegiatan pelatihan, pilihan lebih 
baik untuk membahasketerampilan dan pengetahuan peserta dengan literasi digital terbatas 
bisa dilakukan melalui wawancara telepon untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.  

Memilih lokasi untuk pelatihan tatap muka 

Tempat dan akomodasi untuk pelatihan tatap muka harus memenuhi kebutuhan semua 
peserta. SAFE menyediakan akomodasi kamar tunggal untuk peserta sebagai pendekatan 
standar untuk menghindari diskriminasi dan menekankan inklusi. Sebelum pelatihan, 
memeriksa fisik tempat pelatihan sesuai dengan prosedur operasi standar organisasi untuk 
keamanan bagi berbagai kelompok peserta pelatihan, umpan balik dari mitra tepercaya atau 
peserta pelatihan mengenai toleransi personel, umpan balik online mengenai staf tempat 
pelatihan, dan laporan insiden sebelumnya menjadi pertimbangan saat memeriksa tempat 
pelatihan. Pilih tempat yang sesuai untuk berbagai identitas gender dan izinkan orang tua 
untuk membawa anak mereka jika perlu.38 Selain itu, aksesibilitas tempat latihan (transfer 

 
37 Untuk informasi selengkapnya lihat Center for Applied Learning dan Impact IREX “Checklist for Overcoming 

Digital Barriers to Inclusion in Online Learning”, yang tersedia di sini: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-
inclusion-in-online-learning.pdf.  

38 Kriteria evaluasi untuk tempat mencakup memastikan bahwa staf (khususnya orang yang memiliki 
kekuasaan) tidak menunjukan diskriminasi apa pun berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, asal 
etnis, kelas sosial, dll. Misalnya, staf di meja penerimaan hotel bisa menunjukkan perilaku classist atau rasis, 
yang bisa menyebabkan peserta menghadapi mikroagresi saat check-in atau menginap. Untuk menghindari 
kejutan yang tidak menyenangkan, penting juga untuk mengetahui tentang kebijakan tempat terkait lainnya 

 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
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bandara, transportasi antara penginapan dan tempat lokakarya, aksesibilitas ruang 
pelatihan, kamar mandi, dan ruang semalam) untuk orang dengan berbagai mobilitas fisik 
dan kapasitas harus dipertimbangkan. 

Selama darurat kesehatan publik, misalnya pandemi COVID global, SAFE juga 
mempertimbangkan apakah tempat yang dipilih mampu mematuhi dan menjaga standar 
bio-security, jika perlu. Faktor yang harus dipertimbangkan bisa mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada, apakah tempat pelatihan mampu menyediakan: ruang terbuka atau ruang 
pelatihan dengan ruang yang cukup untuk penjarakan fisik dan ventilasi yang memadai; 
pemeriksaan suhu di pintu masuk; jarak fisik yang sesuai di semua ruang umum (misalnya 
restoran); fasilitas higiene dan sanitasi; dan staf dilengkapi dengan pelindung diri serta 
terlatih untuk mematuhi tindakan kesehatan dan keselamatan publik.  Pelatih dan peserta 
harus mengikuti Prosedur Operasi Standar bio-security sebelum, selama, dan setelah 
pelatihan dan, jika mungkin, penyelenggara harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) 
bagi individu yang mungkin tidak memiliki alat dan/atau tidak mampu membelinya. 
Perhatian khusus harus diberikan jika peserta pelatihan yang mungkin menderita luluh imun 
dan karenanya tidak mampu mendapat pelindungan dari vaksinasi terhadap COVID-19 dan 
penyakit komunal lainnya.  

Ketika memilih tempat, fasilitator juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus terkait 
dengan komposisi dan/atau ukuran kelompok peserta pelatihan. Contohnya, peserta 
perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan dan laki-laki mungkin merasa lebih 
nyaman dan aman berbagai pengalaman dan berbicara tentang keamanan dalam kelompok 
beranggotakan perempuan saja, sehingga menuntut pelatih (dan tempat latihan) mampu 
menawarkan ruang tambahan sebagai ruang khusus untuk diskusi dalam subkelompok yang 
lebih kecil. 

Memilih platform dan alat bantu pelatihan  

Seperti halnya tempat dan akomodasi untuk pelatihan tatap muka, platform, alat bantu 
pelibatan digital, dan aplikasi yang digunakan di semua jenis pelatihan harus memenuhi 
kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan semua peserta. Faktor yang harus dinilai 
saat memiliki platform pelatihan jarak jauh atau alat bantu pelibatan digital meliputi: 

- Privasi dan keamanan: Apakah platform atau alat bantu menggunakan URL dengan 
nama organisasi dan/atau meninggalkan jejak digital lain serta metadata yang 
mungkin menyediakan petunjuk ke lokasi peserta atau pelatih atau mengungkapkan 
informasi pribadi yang dapat diidentifikasi, yang membuat mereka dalam bahaya? Di 

 
(aturan berbusana, dan lainnya) terlebih dahulu, dan sampaikan kepada peserta sebelum atau pada hari 
pertama pelatihan. 
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mana perusahaan didirikan dan di mana lokasi server? Seperti apa riwayat insiden 
keamanan platform/perusahaan tersebut?  

- Aksesibilitas: Apakah platform atau alat bantu menyertakan fitur seperti aksesibilitas 
keyboard, dukungan pembaca layar, transkrip otomatis, keterangan gambar, atau 
opsi untuk menyorot video juru bahasa atau pembicara agar terlihat lebih jelas? 
Apakah gratis atau mahal untuk digunakan, atau punya opsi "freemium"? Berapa 
bandwith internet minimum yang diperlukan peralatan teknis untuk menggunakan 
platform atau alat bantu tersebut?  

- Ramah pengguna: Mungkinkah pengguna sudah menguasai alat bantu atau platform 
tersebut? Jika tidak, apakah cukup mudah untuk dipahami hingga tingkat memadai 
dengan upaya dan waktu terbatas (misalnya dalam 30 menit)? Apakah ada sumber 
daya online yang tersedia untuk membantu memecahkan potensi masalah teknis 
atau menangani pertanyaan? Apakah tingkat literasi digital yang diperlukan 
disesuaikan dengan kelompok peserta pelatihan? 

Menyiapkan agenda, materi, dan alat bantu pelatihan  

Agenda dan materi pelatihan sangat penting dalam memastikan pelatihan dapat diakses dan 
inklusif, apa pun format pelatihan yang dipilih. Berbagai metodologi/latihan yang sesuai 
dengan budaya bisa digunakan berdasarkan kebutuhan dan realitas peserta, tetapi yang 
berikut ini adalah beberapa rekomendasi umum: 

− Format pelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan sensori peserta. Hindari 
penggunaan hanya satu saluran sensori untuk menyediakan pengetahuan atau 
latihan praktik—gunakan materi visual, audio, dan taktil dalam diskusi dan latihan 
kelompok. 

− Tim pelatihan harus merancang materi tertulis dan digital dan presentasi PowerPoint 
yang dapat diakses. Contohnya, hindari font serif dan cursive, dan hindari 
penggunaan warna sebagai satu-satunya sarana penyampaian informasi. Font Sans 
Serif, seperti Arial, Helvetica, dan Verdana, adalah yang termudah dibaca oleh orang. 
Anda dapat menemukan panduan lebih terperinci untuk menyusun materi cetak yang 
dapat diakses di catatan kaki.39 

 
39 “Membuat Materi Cetak yang Dapat Diakses” endabusepwd.org/wp-content/.../print_materials_090517.pdf; 

Pemeriksa Aksesibilitas Kontras dan Warna https://webaim.org/resources/contrastchecker/; Buat presentasi 
PowerPoint Anda dapat diakses oleh orang dengan disabilitas https://support.office.com/.../make-your-
powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities. 

https://www.endabusepwd.org/wp-content/uploads/2021/02/print_materials_090517.pdf
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://support.office.com/.../make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities
https://support.office.com/.../make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities
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− Agenda dan semua materi tertulis harus disajikan dalam bahasa inklusif gender yang 
sesuai konteks.40 Jika Anda tidak mengetahui identitas gender peserta, tetapi 
pelatihan dilaksanakan dalam bahasa yang tidak memiliki kata ganti netral seperti 
"mereka" atau yang lainnya, gunakan "maskulin umum" (misalnya Bahasa roman) 
secara ekstensif, lakukan riset dan cobalah mencari cara lain untuk 
merepresentasikan berbagai identitas gender dalam bahasa Anda.41 

− Semua latihan dan contoh yang digunakan selama pelatihan harus 
mempertimbangkan inklusi gender, dan menyertakan contoh dengan berbagai 
identitas, usia, kemampuan fisik, etnis, dll. Hindari stereotip, khususnya yang 
melemahkan kesetaraan gender dan inklusi sosial (misalnya, stereotip bahwa dokter 
adalah laki-laki, sementara guru TK adalah perempuan, dll.). 

− Jangan menyertakan contoh yang perlu kegiatan fisik berlebihan atau gerakan cepat 
dan pertimbangkan penerapan praktik sensitif trauma untuk menghindari pencair 
suasana dan penyemangat yang memerlukan bersentuhan atau kontak fisik jarak 
dekat lainnya.  

− Pertimbangkan peserta yang mengenakan rok atau gaun atau peserta dengan 
disabilitas fisik. Hindari latihan yang mengharuskan orang duduk di lantai, karena itu 
mungkin membuat peserta yang mengenakan rok atau gaun tidak nyaman dan dapat 
menyebabkan nyeri bagi sebagian peserta. 

− Pertimbangkan durasi pelatihan. Orang tua dengan anak kecil mungkin tidak bisa 
menghadiri pelatihan sehari penuh, ibu menyusui mungkin perlu rehat selama 
pelatihan, dan dalam beberapa konteks, perempuan mungkin tidak diizinkan 
bepergian setelah matahari terbenam atau menginap di tempat pelatihan. 

− Sediakan materi bacaan, audio, video tambahan atau tautan untuk pembelajaran 
asinkron peserta. Semua materi harus dirancang dan dipilih dengan 
mempertimbangkan semua karakteristik aksesibilitas yang disebut di atas.  

− Dalam pelatihan jarak jauh, tes aplikasi dan alat bantu apa pun yang akan Anda 
gunakan di seluruh platform, sistem operasi, ponsel dan desktop, dan dalam 
lingkungan bandwith terbatas. Periksa apakah sumber daya Anda kompatibel dengan 
pembaca bantuan dan buat penyesuaian yang diperlukan. 

 
40 https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 
41 Untuk pengenalan bahasa inklusif gender di berbagai bahasa, lihat entri di “Gender neutral language” di 

Nonbinary Wiki nonbinary.wiki/wiki/Gender_neutral_language. 

https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://nonbinary.wiki/wiki/Gender_neutral_language
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Menyediakan dukungan keuangan  

Jika memungkinkan, penyelenggara pelatihan harus berupaya tidak hanya menyediakan 
semua layanan, tetapi juga dukungan keuangan dan material yang diperlukan untuk 
memungkinkan peserta dari semua latar belakang untuk berpartisipasi dalam kegiatan. 
Memang, tentu saja, ini tergantung sarana keuangan dan anggaran penyelenggara pelatihan, 
ini adalah pertimbangan penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa ketersediaan 
sarana keuangan (atau kekurangannya) bukan faktor penentu apakah individu bisa 
berpartisipasi dalam pelatihan atau tidak. Dengan dukungan keuangan skala kecil ini, SAFE 
bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan holistik semua penerimanya; untuk 
menegakkan ketaatan tertinggi terhadap standar keselamatan holistik; dan untuk mencapai 
partisipasi setara dari populasi marginal dalam pelatihan SAFE.   

Ini bisa dicapai melalui a) mengganti pengeluaran peserta untuk biaya khusus dan langsung, 
dan, idealnya, b) menyediakan upah atau "lumsum" untuk menutupi biaya semua 
kemungkinan lainnya sebaik mungkin. Program pelatihan SAFE, misalnya, mengganti biaya 
sejumlah biaya langsung dan pengeluaran tambahan yang ditanggung peserta karena 
keterlibatan mereka dalam kegiatan. Ini mencakup biaya perjalanan, akomodasi, atau 
makan. Namun, SAFE juga biasanya membayarkan sejumlah kecil upah harian sebagai 
kompensasi untuk semua biaya lainnya seperti potensi kehilangan pendapatan atau 
pembelian paket internet tambahan. Untuk upah ini, peserta tidak harus menunjukkan tanda 
terima, tetapi mereka boleh menggunakan jumlah ini atas kebijaksanaan sendiri. 
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Selama pelatihan 

Lingkungan pelatihan42 

Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE dirancang untuk menyediakan ruang aman untuk 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru serta berbagai pengalaman dengan fokus 
pada filosofi Do No More Harm (hal. 20). Hal itu didasari oleh pendekatan holistik dengan 
pelajaran terpadu serta lingkungan yang penuh rasa hormat, interaktif, dan partisipatif, yang 
sangat berperan bagi pembelajaran.43 Untuk mencapai lingkungan pembelajaran kondusif 
ini, pertimbangkan untuk menyusun aturan dasar di awal pelatihan. Anda dapat 
menggunakan latihan Ruang Berani (hal. 49) untuk tujuan ini. Dalam lingkungan yang rapuh 
dan di mana ketidaksetaraan dan eksklusi sangat sensitif atau memecah, mendorong 
terciptanya "ruang berani"44 mungkin lebih relevan bagi peserta daripada "ruang aman". 

Menciptakan ruang berani  

Pendekatan Ruang Berani mengakui bahwa peserta pelatihan mungkin mengalami 
ketidaknyamanan saat mencoba memecahkan masalah sensitif selama pelatihan sembari 
mendorong rasa hormat dan kesopanan dalam kelompok. Di bawah ini beberapa contoh 
cara menciptakan ruang berani selama pelatihan tatap muka atau jarak jauh (untuk ide lebih 
banyak, lihat latihan Ruang Berani (hal. 49) di bab Contoh Pencair dan Penghangat Suasana): 

− Dorong semua peserta untuk berbicara dari pengalaman sendiri dan 
mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka. Beri tahu peserta 
bahwa jika mereka ingin berbagi pengalaman seseorang yang tidak ada di ruangan 
tersebut (kolega, teman, kerabat, dll.) mereka harus menghindari pemberian 
informasi atau data pribadi apa pun dari orang tersebut. Sarankan peserta hanya 
menceritakan pelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut.  

 
42 Lihat juga Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 7. 
43 Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, 5-7. 
44 https://www.naspa.org/.../Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=7
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=5
https://www.naspa.org/images/uploads/main/Policy_and_Practice_No_2_Safe_Brave_Spaces.pdf
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− Berikan ruang pribadi opsional untuk ekspresi yang melindungi anonimitas dan 
keamanan peserta saat berbagi perasaan, pemikiran, dan pengalaman, jika mereka 
ingin menggunakannya. Dalam pelatihan jarak jauh, hal ini bisa dilakukan dengan 
menawarkan kepada peserta untuk mengirim pesan langsung kepada pelatih atau 
menyediakan alat bantu jarak jauh yang bisa digunakan peserta untuk berpartisipasi 
dan berbagi pengalaman mereka secara anonim; dalam pelatihan tatap muka, ini bisa 
dalam bentuk kotak "umpan balik" di salah satu sisi ruang tempat peserta bisa 
meninggalkan pesan mereka.  

− Ajak peserta (termasuk peserta dari kelompok dominan) untuk memeriksa diri dan 
sadar diri. Dorong praktik "mengambil ruang dan menciptakan ruang" atau 
"melangkah maju dan melangkah mundur" dalam diskusi. Pastikan semua peserta, 
terlepas dari identitas mereka, diberi ruang yang setara untuk mengekspresikan 
pendapat mereka. Contohnya, dalam beberapa konteks dan kelompok, peserta laki-
laki mungkin memonopoli diskusi dengan berbicara lebih banyak daripada 
perempuan, menginterupsi mereka, atau mengulangi apa yang sudah disampaikan 
perempuan. Jika perlu, jelaskan konsep mansplaining45.  

− Di awal pelatihan, perkenalkan konsep "menyalahkan korban" dan gambarkan secara 
singkat mengenai betapa mudah dan mengapa masyarakat kita cenderung 
menyalahkan penyintas alih-alih pelakunya, terlebih jika penyintas termasuk dalam 
kelompok marginal. Selama pelatihan, bantu peserta untuk mengidentifikasi 
"menyalahkan korban" dan dorong untuk mengubah fokus.  

− Jelaskan konsep pelecehan seksual online dan offline, siapa dan apa yang terlibat, 
dan mengapa ada kebijakan toleransi nol terhadapnya. Diskusi ini sangat penting jika 
pelatihan mencakup akomodasi semalam di tempat pelatihan. Dalam pelatihan jarak 
jauh, pastikan Anda melindungi data kontak pribadi dan sensitif peserta.  

− Perkenalkan aturan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender, identitas 
ras/etnis, kata ganti pilihan, orientasi seksual, agama, pandangan politik, warna kulit, 
bahasa lisan/aksen, pakaian, tubuh, usia, pilihan makanan/diet (ini bisa berupa KBG 
jika berupa diskriminasi terhadap orang dengan gangguan makan, kelompok di mana 
perempuan seringkali direpresentasikan secara berlebihan). 

− Hindari asumsi tentang identitas dan pengalaman peserta, dan dorong semua peserta 
melakukan hal yang sama. 

− Minta semua peserta menghormati kata ganti dan nama satu sama lain. Sisakan ruang 
selama perkenalan bagi orang-orang untuk mengekspresikan identitas gender 
mereka. Pelatih bisa memberi contoh perilaku ini dengan memperkenalkan diri 

 
45 https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic-subtle-signs-mansplained/ 

https://feminisminindia.com/2019/09/02/infographic-subtle-signs-mansplained/
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menggunakan model "Saya <nama>, ia/dia", atau "Nama saya <nama>, kata ganti 
saya mereka". 

− Gunakan volume dan nada suara sedang dan minta peserta yang suaranya tinggi 
untuk menurunkan volume. Sebagian peserta mungkin terpicu dengan suara keras. 

− Ketahui juga bahwa diam membisu juga bisa merupakan bentuk pelindungan dan 
resistansi dan harus dihormati. Ini terkadang bisa jadi alasan untuk tidak 
menghidupkan kamera selama pelatihan jarak jauh 

Mengubah norma dan stereotip 

Selain memastikan pelatihan SAFE adalah sebuah ruang inklusif dan kebutuhan berbagai 
kelompok terpenuhi, pelatih harus mengidentifikasi peluang untuk mengubah norma dan 
stereotip yang merugikan yang membawa kepada ketidaksetaraan dalam profesi jurnalisme. 
Mengidentifikasi dan menentang norma sosial yang merugikan adalah bagian dari 
pendekatan perubahan terhadap pembangunan.  

      

       

Gambar 2: Ketidaksetaraan vs. Kesetaraan vs. Kemerataan vs. Keadlian46 

 
46 Gambar ini adalah versi saduran dari infografis yang kembangkan oleh Tony Ruth dan pertama kali 

dipublikasikan dalam laporan mengenai desain dalam teknologi oleh John Maeda. Kami memilih untuk 
menyertakan gambar ini dibanding yang lain yang sudah disertakan dalam edisi sebelumnya dari Lampiran 
Inklusi SAFE karena gambar ini memuat lebih banyak pandangan sistematis dan konsep "keadilan". Namun, 
kedua gambar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dibahas di sini 
(https://culturalorganizing.org/the-problem-with-that-equity-vs-equality-graphic), di sini (https://leong-

 

https://culturalorganizing.org/the-problem-with-that-equity-vs-equality-graphic
https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
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Diskusi tentang pro dan kontra perlakuan khusus untuk sebagian peserta dalam kelompok, 
yang terkadang disebut diskriminasi positif, bisa menjadi kontroversial. Hal itu juga dikaitkan 
dengan perbedaan antara kesetaraan dan kemerataan. Kemerataan dan kesetaraan adalah 
dua strategi yang menghasilkan keadilan. Sementara kesetaraan adalah memperlakukan 
setiap orang sama, kemerataan adalah mengakui bahwa setiap orang hidup di lingkungan 
berbeda dan menyediakan sumber daya berbeda sesuai kebutuhan setiap orang dengan 
tujuan untuk mencapai hasil yang setara.  

Pertimbangkan kuadran di kiri atas dalam ilustrasi di atas (Gbr. 2, "Ketidaksetaraan"), di 
mana pohon melengkung (yaitu sistem yang tidak adil) secara tidak sama menyediakan buah 
hanya untuk individu di sebelah kiri, tetapi menghalangi individu di sebelah kanan (yaitu 
orang marginal) mendapatkan buah. Walaupun dalam gambar ini satu-satunya perbedaan 
antara dua karakter tersebut adalah posisinya dalam sistem, harus dicatat bahwa 
ketidaksetaraan harus selalu dianalisis menggunakan pendekatan interseksional atas 
pemahaman, membuatnya terlihat, serta mengubah beberapa lapisan diskriminasi dan akses 
tidak setara ke keadilan berdasarkan identitas gender, orientasi seksual, ras, usia, kondisi 
disabilitas, tingkat perekonomian, dan lainnya. Oleh karena itu, ketika menggunakan gambar 
ini untuk menjelaskan konsep yang dibahas di sana, kedua karakter tersebut harus 
dibayangkan dan dipahami memiliki semua potensi perbedaan mereka yang dimarginalisasi 
oleh sistem yang tidak setara.  

Sementara itu, pada gambaran di kuadran kanan atas ("Kesetaraan?"), kedua individu diberi 
dukungan berupa tangga yang sama tinggi, namun kemampuan mereka untuk menjangkau 
buah tetap tidak setara, karena pohon itu (yaitu sistem) sendiri tidak dirancang secara setara.  

Pada gambar kiri bawah ("Kemerataan"), individu menerima dukungan berupa tangga 
dengan tinggi yang berbeda, sesuai dengan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga 
keduanya mampu menjangkau buah tersebut. Terakhir, gambar di kanan bawah 
("Keadilan"), pohon (yaitu sistem) tidak lagi melengkung dan buahterbagi secara merata, 
artinya, tidak seorang pun memerlukan jenis dukungan yang berbeda.  

Dalam pelatihan, sasaran minimum haruslah kemerataan, yaitu tidak memberi peluang yang 
sama kepada semua orang, tetapi memberi semua peluang untuk berpartisipasi dan 
mengambil manfaat dari pelatihan hingga tingkat yang sama. Jadi, penyelenggara pelatihan 
memiliki tanggung jawab untuk memahami ketidakmerataan sosial dan faktor marginalisasi, 

 
richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-
f1ebdfc793e8), dan di sini https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-the-terms-equality-
equity-and-liberation-illustrated-C_fig1_340777978.  

https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
https://leong-richard212.medium.com/the-problem-with-that-new-equity-vs-equality-cartoon-youre-sharing-f1ebdfc793e8
https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-the-terms-equality-equity-and-liberation-illustrated-C_fig1_340777978
https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-the-terms-equality-equity-and-liberation-illustrated-C_fig1_340777978
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untuk menyediakan solusi yang paling adil sesuai kondisi setiap peserta (misalnya dengan 
menyediakan lebih banyak ruang dalam diskusi bagi orang marginal).  

Namun, sangat penting untuk diingat bahwa kemerataan dicapai sebagai reaksi atas 
ketidakadilan dalam sistem yang bukan "alami" atau suatu hal yang tidak bisa diubah. 
Melainkan, itu adalah reaksi dari "sistem yang sengaja dirancang untuk memberi 
penghargaan kepada demografi tertentu dalam waktu lama sehingga hasil dari sistem 
tersebut mungkin terlihat tidak disengaja, tetapi sebenarnya mendukung praktik dan 
keyakinan yang diskriminatif." Oleh karena itu, penyelenggara pelatihan harus melakukan 
upaya terbaik untuk menghilangkan—atau setidaknya tidak memihak atau 
mempromosikan—setiap potensi kendala fisik, digital, atau simbolik, dan mengurangi norma 
dan stereotip yang merugikan, untuk menggunakan pendekatan yang lebih adil, 
berkelanjutan, dan jangka panjang.47 

Untuk mengambil langkah menuju pengubahan atau pemodelan alternatif positif bagi norma 
dan stereotip umum tetapi merugikan, pertimbangkan untuk menerapkan pendekatan ini 
selama pelatihan: 

− Tetapkan ekspektasi dan netiket yang jelas, berikan secara tertulis dan bacakan 
dengan jelas, ini sangat penting untuk pelatihan jarak jauh. Ini bisa dilakukan baik 
sebelum pelatihan aktual dimulai atau selama perkenalan dan/atau dilakukan dalam 
bentuk latihan (misalnya lihat latihan Ruang Berani, hal. 49) 

− Peragakan suasana inklusif dan penuh hormat, termasuk menggunakan bahasa yang 
sesuai dan penuh hormat bagi semua kelompok sosial, tidak hanya mereka yang 
direpresentasikan dalam ruang pelatihan; dalam pelatihan jarak jauh, pertimbangkan 
kondisinya (jarak jauh, mandiri, dll.) dan ketahui batasan terhadap kontrol dan akses 
Anda ke peserta karena Anda dipisahkan oleh layar. 

 
47 https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/ 

 

https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/
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selama orientasi teknis peserta di awal pelatihan untuk bagaimana cara dan di mana 
mereka bisa mengganti nama yang ditampilkan.  

− Jelaskan pendekatan kelompok pelatihan terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi 
Sosial kepada peserta pelatihan, termasuk motivasi di baliknya; dalam pelatihan jarak 
jauh, minta kelompok untuk menggambarkan penjelasan Anda tentang pendekatan 
tersebut guna memastikan mereka memahaminya. 

− Antisipasi dan tentukan strategi internal untuk menangani mikroagresi, kekerasan 
(termasuk kekerasan simbolik, verbal, dan visual) dan menyalahkan korban yang 
mungkin terjadi selama pelatihan, dan semua hal yang tidak hanya eksplisit, tetapi 
juga terwujud sebagai gurauan "tanpa dosa", anekdot tentang diri atau orang ketiga, 
komentar dan pendapat mengenai pengalaman orang lain; dalam pelatihan jarak 
jauh, ketahui dan kelola secara tepat waktu potensi mikroagresi dalam obrolan, 
diskusi, papan interaktif, dan kelompok kerja di ruang Khusus - pertimbangkan untuk 
menggunakan bantuan asisten rekan pelatih. 

− Tangani setiap ketidakseimbangan kekuasaan dalam kelompok pelatihan dengan 
mengajak peserta untuk "mengambil ruang dan menciptakan ruang" dalam diskusi 
dan memastikan kontribusi semua peserta setara; dalam pelatihan jarak jauh, 
bertindaklah secara proaktif dalam menangani ketidakseimbangan kekuasaan 
dengan menumbuhkan budaya diskusi yang berfokus pada refleksi, misalnya dengan 
mendorong pernyataan "saya" dan menggunakan angket untuk memastikan 
keterlibatan yang lebih seimbang. 

− Secara aktif melibatkan kelompok marginal sebagai pemegang hak, mengakui 
martabat dan kecakapan untuk bertindak mereka serta menghindari tokenisme. 

− Sediakan waktu untuk refleksi diri dan belajar oleh semua peserta; dalam pelatihan 
jarak jauh, gunakan angket dan obrolan, tetapi pertimbangkan tingkat literasi digital 
peserta, serta apakah angket dan alat bantu interaktif lainnya ramah seluler atau 
tidak. 

− Ketika menggunakan contoh atau gambar, pertimbangkan penggunaan yang bisa 
mengubah stereotip umum, misalnya stereotip gender tentang profesi atau peran. 

− Pastikan untuk mendeskripsikan secara lisan gambar, diagram, bagan, dan jenis 
visual lainnya sehingga peserta yang mungkin tidak mampu melihat layar (karena 
alasan teknis, pandangan terbatas atau tidak melihat, dll.) mampu mendapat 
manfaat penuh dari konten tersebut.  

− Pertimbangkan untuk menyediakan petunjuk tertulis dan terperinci untuk setiap 
diskusi, curah pendapat, dan latihan selama sesi atau sebagai pekerjaan rumah 
dan/atau bacakan petunjuk dengan keras, lambat, dan jelas. Selama pelatihan jarak 
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jauh, pertimbangkan bahwa petunjuk tertulis untuk latihan dalam ruang 
khusus/kelompok bisa jadi hilang atau tidak muncul di versi aplikasi seluler. 

− Saat menetapkan ruang khusus jarak jauh, tergantung literasi digital dan tingkat 
internet yang mungkin membingungkan peserta, pertimbangkan opsi prapengaturan 
dan memberi petunjuk kepada peserta sebelum mengirim mereka ke ruangan.  
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−  

 

 

Setelah pelatihan: Pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran  

Data pelatihan dapat menyediakan informasi berharga tentang kebutuhan kelompok 
marginal dan dampak pelatihan terhadap kehidupan berbagai orang dalam kumpulan 
peserta. Penting bahwa data dikumpulkan dengan cara yang menghormati privasi, identitas, 
dan keamanan digital keseluruhan peserta. Peserta yang tidak merasa disertakan dengan 
aman dalam alat bantu pemantauan, seperti survei, mungkin akan memberi informasi yang 
salah atau mungkin tidak memercayai keseluruhan program. Di bawah adalah contoh tujuan 
pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (MEL) sensitif GESI dan prinsip panduan untuk 
pendekatan Do No (More) Harm.  

Tujuan MEL sensitif GESI 

− Tingkatkan kesadaran dalam tim tentang risiko khusus dan unik (ancaman dan 
kerentanan) yang dihadapi populasi marginal dan bagaimana identitas yang 
bersimpangan (lihat Kata kunci dan definisi, hal. 11) berinteraksi dengan cara yang 
dapat memperkuat mereka dan menghasilkan dampak yang berbeda.  

− Pastikan peserta merasa disertakan dan dilihat melalui alat bantu MEL dengan 
memberikan opsi yang relevan pada semua survei (online dan cetak).  

− Evaluasi pembelajaran dan perubahan perilaku terkait dengan hasil yang diharapkan, 
dengan mempertimbangkan konteks dan identitas yang marginal. 

− Nilai apakah semua peserta, khususnya yang termasuk dalam populasi non-marginal, 
mengalami peningkatan kesadaran atas risiko berbasis identitas dan tindakan 
mitigasi inklusif.  

− Terus-menerus belajar dari implementasi pelatihan agar mampu menyesuaikan 
konten dan metodologi secara tepat dan cepat dengan realitas, kebutuhan, dan 
kapasitas populasi marginal.  
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Prinsip panduan untuk MEL dengan pendekatan Do No (More) Harm 

Secara umum, penyelenggara pelatihan hanya boleh mengumpulkan data yang akan 
digunakan staf untuk penilaian, evaluasi, dan pembelajaran. Anda harus menghindari 
pengumpulan data disagregat hanya untuk tujuan komunikasi eksternal, karena jenis data ini 
tidak membawa manfaat bagi peserta. 

Dalam semua survei dan alat bantu pengumpulan data lainnya, penyelenggara juga harus 
memastikan untuk menghormati identifikasi diri peserta dalam istilah mereka sendiri. 
Misalnya, ini bisa dicapai dengan menyediakan menu drop-down dengan ruang jawaban 
terbuka dan opsi jawaban untuk pertanyaan mengenai identitas gender dan ras/etnis 
peserta. Ini juga mencakup penyediaan opsi "memilih tidak menjawab"/"memilih tidak 
menginformasikan" bagi semua pertanyaan terkait identitas. Penyelenggara harus 
menjelaskan lebih jauh kepada peserta alasan untuk mengajukan pertanyaan yang terkait 
dengan identitas mereka (misalnya "[NAMA ORGANISASI] akan menganalisis data untuk 
memahami lebih jauh tentang kebutuhan peserta dan menyesuaikan konten pelatihan 
sebagaimana mestinya".)  

Selalu pastikan untuk menyediakan keamanan digital dengan tingkat tertinggi yang 
memungkinkan saat pengumpulan data. Pertama, ini dapat dicapai dengan menjelaskan 
kepada peserta dasar-dasar komunikasi yang aman, pengumpulan data, dan manajemen 
data. Penyelenggara juga harus memperkuat keamanan digital dengan selalu berkomunikasi 
dengan peserta melalui saluran komunikasi yang aman dan menggunakan platform survei 
atau alat bantu pengumpulan data lainnya yang menyediakan komunikasi data terenkripsi 
in-transit (HTTPS/TLS) dan in-rest (data disimpan di disk). Saat mengumpulkan dan 
menyimpan data, pastikan anonimitas dengan menggunakan ID peserta anonim, bukan 
nama peserta. 

Semua survei dan alat bantu pengumpulan data lainnya juga harus bisa diakses, inklusif, bio-
secure, dan ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan kendala visual, pembacaan, atau 
bahasa. Langkah yang harus Anda ambil untuk berbagai alat bantu pengumpulan data 
meliputi: 

− Untuk survei/alat bantu cetak: menggunakan ukuran font yang mudah dibaca, dan 
kontras warna (lihat Menyiapkan agenda dan materi pelatihan); bersikap fleksibel dan 
siap mencetak survei dengan ukuran font yang lebih besar, jika perlu, untuk kegiatan 
tatap muka, menjelaskan alasan untuk mengajukan pertanyaan terkait identitas, dan 
jenis pertanyaan yang diharapkan (pilihan ganda/tunggal, terbuka, dll.); siap 
menjawab pertanyaan mengenai kosakata atau klarifikasi lain.  

− Untuk survei/alat bantu digital: menggunakan platform yang menyediakan 
aksesibilitas digital, menguji tampilan dan daya pakai semua survei dan alat bantu 
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lainnya pada berbagai perangkat (ponsel, tablet, komputer, dll.) dan memastikan 
semuanya dapat diakses secara sama di semua jenis perangkat; menyiapkan untuk 
menjelaskan cara mengakses survei dan alat bantu pada berbagai perangkat, 
menyediakan terjemahan dalam semua bahasa yang digunakan dan menjelaskan 
kepada peserta tempat menemukan tombol untuk mengubah bahasa; menambahkan 
penjelasan terperinci untuk istilah teknis atau kurang dikenal (karena pelatih tidak 
hadir secara langsung untuk menangani pertanyaan, dll.); menentukan apakah suatu 
pertanyaan adalah pilihan ganda atau tunggal dan/atau menentukan jumlah opsi 
jawaban di pertanyaan drop-down untuk memastikan pengguna di semua jenis 
perangkat dan/atau tingkat kapasitas teknis mampu menjawab pertanyaan dengan 
cara yang sama. 

− Untuk survei dan wawancara telepon/tatap muka: berkomunikasi dengan peserta 
melalui saluran aman; memilih tanggal dan waktu yang diselaraskan dengan jadwal 
peserta selagi memastikan bahwa mereka di tempat yang aman saat berpartisipasi 
dalam survei atau wawancara telepon; di awal interaksi, menyepakati bersama 
peserta mengenai penggunaan bahasa dan kata ganti identifikasi mereka; 
menggunakan suara ramah dan konstan dan menghindari komentar menghakimi; 
secara aktif mendengarkan peserta; mencoba menghindari penggunaan istilah dan 
konsep sulit; memberi peluang untuk berbagi pendapat mereka secara tertulis; jika 
wawancara tentang topik sensitif (seperti kekerasan, pengalaman pelecehan, dll.) 
responden perempuan mungkin diwawancara oleh pewawancara perempuan.  

Terakhir, penyelenggara juga harus menggunakan pengumpulan data sebagai peluang untuk 
belajar guna keperluan masa mendatang dan meningkatkan program pelatihan mereka 
secara keseluruhan, tetapi secara khusus terkait dengan partisipasi peserta marginal. 
Misalnya, bisa mencakup tindak lanjut dengan peserta yang tidak berpartisipasi atau 
meninggalkan pelatihan lebih dini untuk memahami alasannya.48 Dalam menganalisis data 
dan umpan balik Anda dari tim pelatihan, gambarkan mengenai seperti apa peserta, dan 
identifikasi perbaikan di masa mendatang demi aksesibilitas dan inklusi. Anda secara khusus 
harus mengevaluasi dan menyurvei potensi kendala fisik dan digital serta berupaya untuk 
menghilangkannya dalam kegiatan di masa mendatang. 

 
48 Untuk informasi selengkapnya lihat Center for Applied Learning dan Impact IREX “Checklist for Overcoming 

Digital Barriers to Inclusion in Online Learning”, yang tersedia di sini: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-
inclusion-in-online-learning.pdf. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/checklist-for-overcoming-digital-barriers-to-inclusion-in-online-learning.pdf
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Contoh pencair dan penghangat suasana untuk menyiapkan 
tahapan49 

         RUANG BERANI 

DURASI 

20 MENIT 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Pencair suasana untuk menciptakan norma kelompok bagi lingkungan inklusif dan 
menerima, dan meningkatkan kesadaran tentang ruang berani.  

− Melibatkan peserta dalam mengajukan dan mengadopsi rekomendasi mereka dalam 
kelompok. 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Flipchart dengan frasa "Ruang Berani" tertulis secara vertikal 

− Spidol 

 
49 Juga Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 9. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=7
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METODE PENGAJARAN 

Diskusi 

 

URAIAN KEGIATAN  

Pelatih mengajak peserta untuk memikirkan rekomendasi dan tanggung jawab yang menurut 
mereka harus diikuti dan diterapkan oleh kelompok untuk menciptakan ruang berani. 
Pertimbangkan saran untuk menciptakan ruang berani di bawah judul Menciptakan ruang 
berani (hal. 39). Sarankan peserta untuk menyusun kalimat mereka dengan cara yang positif 
(misalnya: "tepat waktu" alih-alih "jangan terlambat").  

Kata atau frasa harus menggunakan salah satu huruf "R U A N G B E R A N I", seolah itu adalah 
singkatan. Boleh di awal, di tengah, atau di akhir kata atau frasa.  

 

Satu demi satu, peserta diminta untuk menulisnya pada flipchart/whiteboard. Lihat gambar 
di atas untuk contoh bagaimana rupa bagan tersebut akhirnya.  

B   
R   
A   
V   
E   
S   
P   
A   
C   
E   
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Jika perlu, pelatih dapat meminta peserta untuk menjelaskan maksud mereka dengan 
tanggung jawab atau aturan yang mereka ajukan. 

Pelatih juga boleh menawarkan saran. 

 

PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pencair suasana ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Jika melakukan pemanasan ini dengan peserta yang memiliki literasi digital sedang dan 
tingkat lanjut, pelatih dapat menggunakan papan jarak jauh, sebagaimana ditawarkan oleh 
platform pelatihan seperti Zoom. Pelatih menulis RUANG BERANI dan peserta menambahkan 
rekomendasi dan tanggung jawab, seperti yang mereka akan lakukan dalam situasi tatap 
muka. Atau, pelatih bisa menggunakan papan jarak jauh kosong dan meminta peserta 
mengisi secara bebas dengan rekomendasi dan tanggung jawab mereka. 

Jika melakukan pemanasan ini dengan peserta yang memiliki literasi digital terbatas 
dan/atau akses digital terbatas, pelatih bisa hanya menjelaskan konsep RUANG BERANI dan 
meminta mereka menulis rekomendasi dan tanggung jawab di kotak obrolan atau 
menyalakan suara mikrofon mereka untuk berbagi secara lisan.  

Jika waktu untuk pemanasan ini terbatas, pelatih cukup menyediakan peserta daftar 
persetujuan yang sudah disiapkan dan "aturan dasar" serta bertanya apakah mereka sepakat 
dengannya dan/atau ingin menambahkan sesuatu melalui kotak obrolan atau mikrofon. 

 

TANYA JAWAB 

Pelatih harus meninjau setiap kata atau frasa dan bertanya apakah peserta sepakat. Ini 
langkah penting karena mereka menyepakati untuk mengikuti aturan dasar selama 
keseluruhan pelatihan (di dalam dan di luar tempat pelatihan). 

 

CATATAN LAIN  

Jika kelompok menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, pelatih harus menggunakan 
terjemahan yang sesuai dalam bahasa mereka. Kata-kata lain dapat digunakan sebagai 
pengganti atau tambahan untuk "Ruang Berani". 

Tergantung tingkat energi kelompok, pelatih bisa menggunakan musik atau dinamika lain 
untuk membuat peserta lebih aktif dan senang. 

Pelatih lain yang hadir di ruangan boleh berpartisipasi dalam latihan untuk memastikan 
aturan dasar disertakan dalam daftar ini (lihat juga Menciptakan ruang aman, hal. 39). 
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 POHON KEHIDUPAN 

DURASI 

50 MENIT 

 TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Mencairkan suasana antara peserta 

− Mengenal satu sama lain secara mendalam 

− Mengenal peserta dengan lebih baik 

− Menilai risiko dan ancaman dalam kehidupan peserta (opsional) 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Pulpen warna 

− Pensil  

− Kertas flip chart atau kertas besar 

 

METODE PENGAJARAN 

Diskusi 

 

 

URAIAN KEGIATAN  

Peserta di minta menggambar sebuah pohon. Di akar pohon itu, mereka menulis latar 
belakang mereka (dari mana asal mereka, jurusan yang mereka ambil, berasal dari keluarga 
apa, dll.); di cabang pohon, apa pekerjaan mereka saat ini; di daun pohon, pencapaian/ 
keberhasilan mereka; dan di langit di atas pohon, keinginan dan impian mereka untuk masa 
depan (15 atau 20 menit). 

 

Setelah menyelesaikan gambar, setiap peserta diminta untuk mempresentasikan Pohon 
Kehidupan mereka di depan kelompok. 
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PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pencair suasana ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Pelatih masih dapat melakukan kegiatan ini pada situasi jarak jauh dan harus meminta peserta 
mengikuti langkah kegiatan menggunakan kertas mereka sendiri dan masing-masing 
menggambar Pohon Kehidupan mereka.  

Setelah mengumpulkan Pohon Kehidupan mereka, pelatih bisa meminta peserta untuk 
berbagi gambar mereka dengan memegangnya di depan kamera, mengirim gambar tersebut 
di obrolan, atau dengan menggambarkannya secara lisan. Pelatih harus menekankan bahwa 
berbagi Pohon Kehidupan bersifat sukarela dan tidak boleh memaksa peserta untuk 
membagikan gambar mereka. 

 

TANYA JAWAB 

Setelah semua peserta presentasi, pelatih mengajukan pertanyaan berikut: 

− Bagaimana perasaan Anda setelah latihan ini? 

− Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu pada pohon ini agar mampu mengenal 
satu sama lain atau memperkenalkan diri secara lebih baik? 

− Jika seseorang melemparkan batu ke pohon ini, berupa apa batu itu? (pertanyaan 
opsional jika pelatih ingin menilai ancaman dan risiko) 

− Menurut Anda, jenis ancaman apa yang bisa berpotensi menunda atau menghambat 
pertumbuhan sehat pohon ini? 

 

CATATAN LAIN  

Untuk mendorong metafora pohon lebih jauh, minta peserta mempertimbangkan jenis 
ancaman terhadap pohon yang sehat, termasuk 1) bangunan di dekatnya yang menghalangi 
akses ke matahari dan hujan (ancaman sistematis/struktural), 2) pemangkasan berlebih 
(ancaman proteksionis, seperti undang-undang, aturan, atau sekutu), 3) mengukir inisial di 
kulitnya (ancaman fisik). 

Untuk peserta dengan penglihatan terbatas, pertimbangkan ini sebagai latihan lisan dengan 
setiap peserta menggambarkan pohon mereka. 
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              SAYA ADALAH SAYA! 

DURASI 

40 MENIT 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Mencairkan suasana antara peserta 
− Mengenal satu sama lain secara mendalam 
− Mengenal peserta dengan lebih baik 
− Memotivasi peserta untuk memiliki identifikasi sosial terhadap dirinya sendiri dan 

peran yang mereka mainkan dalam masyarakat. 
 
SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Pulpen warna 
− Pensil  
− Kertas flip chart atau kertas besar 

 
METODE PENGAJARAN 
Diskusi 
 
URAIAN KEGIATAN  

Peserta diminta untuk menggambar kata "SAYA" di tengah selembar kertas dan 
melingkarinya. 

Setelah itu, pelatih meminta peserta menggambar atau menulis di sekeliling lingkaran ini 
cara mereka akan mempresentasikan "SAYA" ini, yaitu peran yang mencerminkan cara 
mereka mengidentifikasi diri mereka secara sosial. Contohnya: SAYA perempuan, SAYA ibu, 
SAYA pengacara, SAYA anak perempuan, dll. Fokusnya adalah pada peran yang mereka rasa 
paling besar mereka mainkan dalam masyarakat. 

Mintalah mereka menuliskan gambaran tersebut di sekeliling lingkaran "SAYA", dari yang 
paling dominan sampai yang paling kurang dominan, dengan menuliskan sifat yang paling 
dominan paling dekat dengan lingkaran, dan sisanya relatif jauh dari lingkaran. 

Setelah menyelesaikan gambar mereka, setiap peserta diminta untuk mempresentasikannya 
di depan kelompok. 
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PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pencair suasana ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Pelatih masih bisa melakukan kegiatan ini pada situasi jarak jauh dan harus meminta peserta 
untuk mengikuti langkah kegiatan menggunakan kertas mereka sendiri dan masing-masing 
menggambar lingkaran mereka.  

Setelah mengumpulkan lingkaran "SAYA" mereka, pelatih bisa meminta peserta untuk berbagi 
gambar mereka dengan memegangnya di depan kamera, mengirim gambar tersebut di 
obrolan, atau dengan menggambarkannya secara lisan. Pelatih harus menekankan bahwa 
berbagi lingkaran "SAYA" bersifat sukarela dan tidak boleh memaksa peserta untuk 
membagikan gambar mereka. 
 
TANYA JAWAB 
Setelah semua peserta mempresentasikan gambar mereka, pelatih mengajukan pertanyaan 
berikut: 

− Bagaimana perasaan Anda setelah latihan ini? 

− Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu pada gambar ini agar mampu mengenal 
yang lain secara lebih baik atau memperkenalkan diri secara lebih baik? 

− Apakah Anda merasa seperti ini orang memandang Anda? Jika Anda harus 
mengidentifikasi diri secara sosial dari sudut pandang orang di sekeliling Anda 
(keluar, teman, kolega, dll.), apa yang akan mereka katakan tentang Anda? 

 

CATATAN LAIN  

Untuk peserta dengan penglihatan terbatas, pertimbangkan ini sebagai latihan lisan dengan 
setiap peserta mendeskripsikan lingkaran "SAYA" mereka. 
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Contoh rencana pembelajaran dan rencana pembelajaran 
tambahan50 

       PENILAIAN RISIKO GESI: TAMBAHAN UNTUK PENILAIAN 
DAN MANAJEMEN RISIKO51 

DURASI 

+15-20 MENIT52 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Membuat risiko spesifik kelompok marginal terlihat dan dipahami, khususnya 
dampak dari berbagai bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh interseksionalitas 
identitas.  

− Menemukan tindakan mitigasi yang lebih sesuai, realistis dan efektif. 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Spidol, pulpen, dan flip chart 

− Presentasi PowerPoint  

− Pengaturan tempat duduk setengah lingkaran untuk peserta 

 
50 Lihat juga Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 9. 
51 Tambahan pelajaran ini bisa diperkenalkan setelah langkah 3 dalam pelajaran "Penilaian dan Manajemen 

Risiko" (Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 10-13), atau di titik yang paling logis selama jalannya pelajaran.  
52 “+” menunjukkan pelajaran tambahan ini akan menambah waktu sekitar 15 hingga 20 menit dari keseluruhan 

durasi pelajaran aslinya. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=9
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
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METODE PENGAJARAN 

Buat topik pelajaran yang relevan bagi peserta dengan mendorong pemberian masukan dan 
memperbolehkan peserta menggunakan kreativitas mereka untuk membangun dinamika 
kelompok yang kuat. Libatkan peserta sebagai kelompok untuk menciptakan pemahaman 
bersama mengenai tantangan dan menumbuhkan cara yang lebih kreatif untuk memitigasi 
permasalahan. 

− Manfaatkan pengalaman pribadi peserta dengan cara yang etis dengan 
memperhatikan prinsip Do No (More) Harm (hal. 20). Fasilitasi kesadaran situasional 
tanpa mengorbankan privasi atau kesehatan mental peserta. 

− Lakukan tanya jawab dengan peserta dan nilai pemahaman mereka mengenai 
pelajaran dan bagaimana mereka merespons pelajaran secara keseluruhan. 
Pemahaman dasar ini sangat penting untuk memahami pelajaran berikutnya. 

 

Kegiatan 1: Pelatih menjelaskan gagasan tentang risiko berbasis identitas kepada peserta 
sebagai latar belakang penilaian risiko peserta itu sendiri bagi Deskripsi #3 pelajaran 
“Penilaian dan Manajemen Risiko” (Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 10-13).  

 

Poin pembicaraan: Grafik di atas diperuntukkan sebagai contoh dari sebuah realitas yang 
lebih rumit. Lingkaran tersebut dapat memiliki ukuran yang berbeda sesuai dengan 
probabilitas atau dampak dari kategori risiko tersebut, dan kategori “identitas lain” dapat 
diwakili oleh lebih dari satu lingkaran, sesuai dengan identitas yang dipertimbangkan. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=11
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Identitas berbasis pekerjaan: Para pekerja professional di bidang media, komunikator sosial, 
dan para pembela hak asasi manusia menghadapi berbagai risiko karena pekerjaan mereka 
yang mempromosikan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia saat mereka 
menentang aktor kuat. Di antara risiko yang mereka hadapi adalah sensor, pengawasan, 
penahanan, kehilangan pekerjaan, pembekuan aset, dll. 

Identitas gender: Di sebagian besar masyarakat, terutama di masyarakat yang sangat 
patriarkis/maskulin, perempuan dan orang trans menghadapi risiko akibat diskriminasi 
terhadap identitas non-hegemonik mereka. Mereka mengalami kekerasan ketika mereka 
menentang normalisasi peran gender dan pembagian kerja karena Kekerasan Berbasis 
Gender (KBG) merupakan metode untuk menjaga ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-
laki dan perempuan. KBG dapat diekspresikan di berbagai tingkatan (individu, antarpribadi, 
komunitas, masyarakat) dalam berbagai bentuk: kekerasan seksual dan fisik (pemerkosaan 
atau ancaman pemerkosaan, pemukulan, pelecehan seksual, dan lain-lain), ekonomi 
(paksaan keuangan, diskriminasi gaji, delegitimasi pekerjaan yang dilakukan oleh 
perempuan), emosional (pelecehan verbal), dan digital (penguntitan dunia maya, pencurian 
informasi pribadi, trolling, dll.). 

Identitas lain: Tidak semua perempuan atau orang trans menghadapi risiko yang sama, 
bahkan dampaknya juga belum tentu sama. Penting untuk memahami bahwa risiko 
ditimbulkan oleh diskriminasi, agresi, dan tekanan terhadap identitas marginal seperti 
homo/lesbi/bifobia/rasisme, ableisme, adultism, dan diskriminasi usia. Dampak risiko 
tergantung berbagai aspek seperti usia, orientasi seksual, identitas etnis atau agama, 
disabilitas fisik atau mental, asal pedesaan, tingkat pendidikan atau pendapatan, status 
orang tua, penyintas kekerasan, dll. (lihat definisi dari Kekerasan berbasis identitas di atas). 
Hal tersebut dapat diwakilkan dengan satu atau beberapa lingkaran, sesuai dengan berbagai 
simpangan identitas. 

Risiko spesifik (segitiga biru di setiap simpangan): Risiko spesifik merupakan hasil simpangan 
ketiga lingkaran yang berbeda, pekerjaan, gender, dan identitas lainnya. Misalnya: risiko dari 
pencemaran nama melalui komentar seksual terhadap perempuan muda pekerja radio yang 
melakukan perjalanan dari pedesaan ke pusat kota dengan tujuan mewawancarai tokoh 
pejabat laki-laki yang sewenang-wenang. 

Kegiatan 2: Pemetaan aktor  

Setelah peserta mengidentifikasi risiko untuk Deskripsi #4 dari pelajaran “Penilaian dan 
Manajemen Risiko” (Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 10-13), pelatih memperkenalkan 
berbagai tipe aktor lawan dan menjelaskan apa yang direpresentasikan oleh setiap lingkaran. 
Pelatih boleh meminta peserta untuk memberikan contoh setiap tingkatan.  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
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Eksternal: Dari luar organisasi, outlet media, atau komunitas, yang tidak memiliki 
hubungan apa pun, seperti, pemerintah yang opresif, aktor negara yang represif.  

Internal: Dari dalam organisasi, outlet media, atau komunitas, yang memiliki 
hubungan profesional atau aktivisme, seperti, kolega yang melecehkan kolega 
perempuan secara seksual; pihak manajemen yang kurang menghormati perempuan 
dibandingkan laki-laki atas perkerjaan yang sama.  

Lebih dekat: Dari lingkaran orang tersebut yang lebih dekat, yang memiliki hubungan 
pribadi atau intim, seperti, keluarga yang mengucilkan orang homoseksual; pasangan 
yang melarang professional media untuk melakukan perjalanan kerja. 

Pelatih menjelaskan pentingnya untuk membuat semua aktor lawan terlihat dan memahami 
kekuasaan serta kapasitas mereka dalam melaksanakan ancamannya, sehingga 
meningkatkan kemampuan penilaian risiko seseorang dan kemampuan mengambil tindakan 
mitigasi yang lebih tepat, realistis dan efektif. Pelatih juga memperkenalkan gagasan bahwa 
aktor secara bersamaan dapat menjadi lawan dan kawan. Misalnya, kolega outlet media 
dapat bekerja sama mengambil tindakan mitigasi untuk mencegah pengawasan pemerintah 
dan, di dalam ruang berita yang sama, dapat terjadi situasi diskriminasi dan pelecehan 
terhadap kolega perempuan. Membuat fakta ini terlihat dapat membawa pertanyaan dan 
diskusi yang etis ke permukaan, serta dapat membantu membuat standar ganda terlihat. 

Pelatih memunculkan daftar aktor dari kelompok. Daftar di bawah ini ditujukan sebagai 
referensi. Daftar ini belum lengkap dan mendalam. Setiap pelatih dapat mengeditnya sesuai 
dengan konteks mereka sendiri atau konteks peserta pelatihan.  
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PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pelajaran ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Pelatih harus menjelaskan secara terperinci setiap gambar dan grafik yang digunakan dalam 
presentasi, sebaiknya mengikuti naskah yang ditulis sebelumnya. Pada format jarak jauh, 
pelajaran ini tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama, meliputi tambahan waktu 
untuk deskripsi.  

Curah pendapat dan kegiatan interaktif lainnya yang merupakan bagian dari pelajaran ini 
dapat disertakan, namun harus disesuaikan dengan tingkat literasi digital kelompok peserta. 

TANYA JAWAB 

Minta peserta untuk menyertakan pendekatan GESI dalam penilaian risiko yang dilakukan 
sebagai bagian dari pelajaran “Penilaian dan Manajemen Risiko” (Kurikulum Pelatihan Dasar 
SAFE, hal. 10-13).  

CATATAN LAIN  

Untuk memudahkan penjelasan penilaian risiko dengan pendekatan GESI, pelatih dapat 
menggunakan metafora lensa kamera yang memperbesar pemandangan luas ke gambar 
yang lebih terfokus pada detail. Mereka juga dapat menggunakan metafora seorang dokter 
yang melakukan diagnosis kesehatan suatu kelompok di ruangan: apakah semua peserta 
sama? Apakah mereka memiliki kondisi kesehatan yang sama? Dapatkah dokter tersebut 
memberikan resep obat yang sama untuk seluruh peserta? 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=10
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Ketahui setiap komentar atau umpan balik dari peserta yang mengarah pada kelemahan 
perempuan, berfokus hanya pada kekurangan yang dihadapi oleh kelompok identitas 
marginal atau menyatakan bahwa laki-laki atau kelompok dominan lainnya harus 
melindungi kelompok identitas marginal. Jika pernyataan seperti itu muncul, pelatih harus 
menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan prasangka yang merugikan dan tidak adil, dan 
penilaian risiko yang didasarkan pada prasangka akan membawa kepada strategi mitigasi 
yang buruk dan tidak efektif.  

Jika, selama tahapan 7 dari pelajaran “Penilaian dan Manajemen Risiko” (Kurikulum 
Pelatihan Dasar SAFE, hal. 10-13), peserta mengajukan tindakan mitigasi apa pun yang 
berfokus pada mensensor suara orang yang marginal atau mencegah mereka menempati 
ruang digital atau fisik untuk alasan keamanan (misalnya, “perempuan tidak boleh mengikuti 
demonstrasi karena risiko kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan”, 
“keluar dari jaringan sosial atau jangan menerbitkan artikel apapun tentang pelecehan 
online”, atau “reporter non-biner tidak boleh mewawancara pejabat lokal karena pejabat 
tersebut sebelumnya telah melecehkan mereka secara seksual”) pelatih harus:  

a) menunjukkan dampak sensor dan kerugiannya; 

b) memfasilitasi peserta untuk memikirkan alternatif tindakan mitigasi; dan 

c) secara positif menantang mereka untuk menemukan tindakan mitigasi yang mungkin 
bukan merupakan yang “termudah”. 

Di akhir latihan ini, pelatih harus menekankan bahwa, jika praktisi media memutuskan untuk 
mundur (secara sementara atau tidak) dari ruang publik, ini merupakan keputusan yang valid 
dan sah, yang seharusnya tidak dibuat hanya berdasarkan penilaian risiko yang buruk atau 
tidak memadai, atau tindakan mitigasi yang buruk.  

Tautkan ke poin sebelumnya, jika peserta mengajukan tindakan mitigasi yang hanya 
berfokus pada tanggung jawab individual target (misalnya: “reporter yang dicemarkan 
tersebut harus menghadapi penyerang secara pribadi”), pelatih harus mendiskusikan dengan 
mereka kekuatan tanggung jawab kelompok (diasumsikan, misalnya, melalui ruang berita, 
outlet media, organisasi, perserikatan, dll.). 

Prasangka yang sering muncul adalah bahwa perempuan, individu LGBTQI+, atau kelompok 
marginal lainnya lebih aman di ruang pribadi atau ruang sekutu, jadi “untuk alasan 
keamanan” mereka dicegah untuk ke ruang publik (misalnya, seorang editor memilih 
reporter laki-laki daripada perempuan untuk meliput kerusuhan sosial). Dengan 
menunjukkan bahwa aktor di ruang internal dan yang lebih dekat sekalipun dapat menjadi 
ancaman bagi perempuan, individu LGBTQI+, serta kelompok marginal lainnya, terbukti 
bahwa asumsi yang sebelumnya merupakan asumsi yang salah tentang keamanan dan 
merespons terhadap penilaian risiko yang buruk. Pelatih harus mendorong peserta untuk 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=13
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mengidentifikasi risiko mereka dan mengambil tindakan mitigasi yang sesuai di semua 
tingkatan.  

 

GESI DAN REKAYASA SOSIAL: TAMBAHAN 
UNTUK REKAYASA SOSIAL53 

 

DURASI 

+5 MENIT 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Jelaskan rekayasa sosial dan caranya terjadi di sekitar kita. 

− Buat daftar karakteristik perilaku rekayasa sosial. 

− Identifikasi dan prioritaskan setidaknya lima kerentanan perilaku atau organisasional 
yang dapat memungkinkan rekayasa sosial dalam sistem informasi kita. 

− Pelajari cara meminimalkan atau memitigasi setidaknya tiga kerentanan yang dapat 
memungkinkan rekayasa sosial dalam sistem informasi kita. 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Ruang pelatihan dengan tempat duduk yang nyaman berbentuk U 

− Spidol, pulpen, dan flip chart 

− Pita perekat atau bantalan perekat yang tidak permanen 

 

METODE PENGAJARAN 

Selain GESI, pembelajaran ini idealnya dapat mengintegrasikan aspek kesadaran situasi, 
pentingnya perencanaan secara holistik, dan kontrol yang lebih baik atas reaksi impulsif 
terhadap lingkungan yang terus berubah. Oleh sebab itu, disarankan seorang pelatih 
keamanan fisik and seorang pelatih psikososial, bersama dengan pelatih keamanan digital 
yang memandu sesi, hadir di ruangan guna memperkaya pengalaman. 

 
53 Lihat Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 35-37. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=35
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Selain itu, percakapan yang terjadi selama sesi harus didorong untuk merefleksikan contoh 
di kehidupan nyata. Akan tetapi, dengan mengikuti prinsip Do No Harm penting juga bagi 
pelatih untuk menjaga kontrol percakapan yang stabil dan tidak membiarkan peserta 
terbawa kembali ke peristiwa traumatis atau yang secara mental sangat emosional dalam 
hidup mereka. 

Selalu sertakan setidaknya satu pos pemeriksaan untuk mengukur minat, pemahaman, serta 
suasana hati peserta, dan akhiri sesi dengan cara yang menenangkan dan memperkuat. 

 

URAIAN KEGIATAN  

Di dalam Deskripsi 2 pelajaran Rekayasa Sosial (Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 35-37), 
tambahkan hal berikut: 

Ingatkan peserta tentang pelajaran Penilaian Risiko GESI: Tambahan untuk Penilaian dan 
Manajemen Risiko (hal. 56), khususnya untuk kegiatan analisis aktor (Kegiatan 2 di bawah 
tambahan) yang telah mereka kerjakan.  

Ketika membicarakan individu yang memiliki alasan pribadi untuk mengumpulkan informasi 
kita, pelatih juga harus merujuk pada pengawasan/rekayasa sosial yang terdapat di dalam 
kerangka kekerasan berbasis gender, dengan berbagai tingkatan dan dampak tergantung 
usia, etnis, disabilitas asal, dll. Individu tersebut mungkin adalah orang dekat, seperti 
(mantan) pasangan, orangtua, kerabat, pemberi kerja atau pelaku pelecehan/penguntit. 

Ketika menggunakan telepon dan aplikasi, atau saat membaca publikasi online, perempuan 
dan anak perempuan khususnya (begitu juga untuk kelompok lain) dapat dimanipulasi dan 
dipantau. Ini dapat terjadi melalui pengawasan langsung dan teknologi, namun juga dapat 
terjadi secara tidak langsung, misalnya, melalui serangan phishing, ketika diminta mengirim 
foto, detail lokasi, kata sandi yang diketahui, atau berbagi profil mereka di jaringan sosial. 

Selain itu, perundungan dunia maya merupakan bentuk pelecehan paling umum yang 
dialami oleh populasi LGBTQI+. Orang trans tetap menjadi kelompok yang terekspos oleh 
berbagai tindakan ini karena adanya diskriminasi terhadap identitas dan/atau ekspresi 
gender mereka. 

Mudahnya membuat profil palsu di media sosial membuat para aktor jahat dapat menyusup 
ke jaringan tepercaya, yang umumnya berisiko bagi perempuan, orang LGBTQI+, dan 
pengguna di bawah umur. Selanjutnya, aplikasi yang model bisnisnya menargetkan 
komunitas LGBTQI+ khususnya (misalnya beberapa aplikasi kencan) dapat digunakan untuk 
rekayasa sosial, namun juga untuk mengancam, memeras, atau memancing orang untuk 
bertemu dengan tujuan serangan fisik atau tuntutan pidana. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=35
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Jenis gangguan ini tidak selalu dimaksudkan untuk menghasilkan uang bagi pelaku namun 
sebagai alat pengontrol sosial, yang mengakibatkan kekerasan psikologi, pemerasan, 
intimidasi, kekerasan yang disponsori negara, atau agresi fisik.  

 

PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pelajaran ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Pelatih harus menjelaskan secara terperinci setiap gambar dan grafik yang digunakan dalam 
presentasi, sebaiknya mengikuti naskah yang ditulis sebelumnya. Pada format jarak jauh, 
pelajaran ini tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama, meliputi tambahan waktu 
untuk deskripsi. 

 

TANYA JAWAB 

Lihat Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 35-37.  

 

CATATAN LAIN  

Catatan bagi pelatih: Jika peserta bertanya (walaupun bercanda) aplikasi mana yang 
digunakan untuk pengawasan, atau di mana mencarinya, pelatih harus mengacu kepada 
pendekatan Do No (More) Harm (hal. 20) dan dengan ramah menolak untuk memberikan 
informasi apa pun tentangnya.  

Sediakan sumber daya yang relevan seperti Feminist Principles for the Internet (lihat 
Referensi dan bacaan lebih lanjut (hal. 77) di akhir dokumen ini). 

 

 IZIN DARURAT: TAMBAHAN UNTUK P3K54 

DURASI  

+5 MENIT 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Untuk Peserta: 

 
54 Lihat Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 26-31. 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=35
https://feministinternet.org/en/event/feminist-internet-content-carnival
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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− Memahami dasar-dasar P3K: 

 Tanggung jawab orang yang melakukan P3K; 

 Hak orang yang cedera/pasien.  

− Mempelajari langkah untuk menerapkan P3K dalam keadaan darurat pada cedera: 

 Cara mengidentifikasi kondisi kesadaran pasien; 

 Cara meminta otorisasi dari orang yang cedera untuk dirawat.  

− Meningkatkan kesadaran mengenai perspektif GESI terhadap P3K:  

 Memahami dan menghormati perspektif dan hak setiap orang serta langkah-
langkah yang harus diambil sehingga tidak ada lagi kerugian yang ditimbulkan 
pada orang yang cedera.  

Untuk Pelatih: 

− Memperkenalkan P3K kepada peserta. 

− Menginformasikan peserta tentang persyaratan persetujuan dari orang yang menerima 
P3K dan tereksposnya tubuh mereka (pendekatan Do No More Harm hal. 20). 

− Mengajarkan cara mendekati, berbicara, dan memberikan P3K pada orang trans. 
Mengajarkan kepekaan tentang tereksposnya tubuh, tereksposnya nama sesuai 
dokumen resmi yang mungkin bukan nama yang mengidentifikasikan orang tersebut 
(misalnya, nama maskulin dalam dokumen resmi seorang transpuan), tereksposnya 
hubungan dekat, dll. 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Proyektor (jika slide PowerPoint digunakan untuk menyoroti konsep utama) 

− Laptop 

− Pengaturan tempat duduk setengah lingkaran 

 

METODE PENGAJARAN 

Latihan praktik dan diskusi.  

Buat topik pelajaran yang relevan bagi peserta, yang memungkinkan mereka melatih 
kreativitas untuk kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Bangun dinamika kelompok yang 
kuat di antara para peserta. 
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Manfaatkan pengalaman pribadi peserta dengan cara yang etis dengan mematuhi prinsip Do 
No (More) Harm (hal. 20) untuk memfasilitasi pembelajaran P3K tanpa mengganggu 
kesehatan mental peserta atau anggota kelompok. 

Lakukan tanya jawab dengan peserta dan nilai pemahaman mereka mengenai pelajaran dan 
bagaimana mereka merespons pelajaran secara keseluruhan. 

 

URAIAN KEGIATAN  

Di bawah Deskripsi #2 dan #3 dari pelajaran P3K (Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 26-31), 
tambahkan isi berikut: 

Persetujuan: Izin atau otorisasi, yang dinyatakan oleh orang yang cedera untuk 
memperbolehkan seseorang memberikan P3K kepada mereka.  

Tindakan: Jelaskan tindakan apa yang harus diambil ketika mendekati orang cedera di dalam 
ketiga skenario yang berbeda:  

1. Orang sadar  

2. Orang setengah sadar 

3. Orang tidak sadarkan diri  

Pelatih menjelaskan tanggung jawab yang dimiliki petugas P3K terhadap orang cedera/pasien. 
Petugas P3K harus mengikuti kepentingan terbaik orang yang cedera, dan 
mempertimbangkan apakah orang tersebut dapat memberikan persetujuannya atau tidak.   

Petugas P3K harus menghindari kesalahan berikut: 

− Kurangnya keterampilan: kurangnya pengetahuan teknis dalam P3K. 

− Kelalaian: kegagalan untuk mematuhi tugas dasar yang terkait dengan P3K. 

− Penelantaran: penangguhan bantuan yang sudah mulai dilakukan kepada pasien 
sebelum kedatangan orang yang akan melanjutkannya atau sebelum kedatangan di 
pusat perawatan definitif. 

Pelatih menjelaskan hak-hak setiap pasien/orang yang cedera:  

− Meminta dan menerima perawatan pra-rumah sakit 

− Kerahasiaan tentang kondisi mereka 

− Melaporkan atau menuntut 

− Menolak perhatian 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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− Kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap karakteristik jenis kelamin fisik mereka (laki-
laki/perempuan/interseks)  

− Kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap identitas gender (termasuk nama dan kata 
ganti) dan/atau orientasi seksual mereka 

Pelatih menekankan risiko khusus dari orang trans dan apa yang harus diketahui petugas P3K 
untuk menghindari situasi yang lebih berbahaya. 

Tindakan yang harus dihindari: 

− Tereksposnya tubuh mereka secara non-konsensual (orang trans mungkin 
menggunakan beberapa pelengkap khusus, seperti rompi kompresi). 

− Tereksposnya nama mereka secara non-konsensual sesuai dengan dokumen identitas 
resmi (orang trans mungkin akan dipaksa untuk menggunakan dokumen resmi dengan 
nama serta jenis kelamin/gender yang bukan identifikasi mereka).  

− Pengungkapan non-konsensual kepada hubungan yang lebih dekat karena mungkin 
mereka bukan sekutu (lihat Penilaian Risiko GESI). 

− Pengungkapan pasangan secara non-konsensual (orang trans dan LGBTQI+ mungkin 
dalam bahaya di beberapa lingkungan jika hubungan pribadi mereka diketahui). 

Selanjutnya, pelatih harus menjelaskan langkah apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak 
menyetujui pemberian P3K. Kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dapat berubah 
sesuai dengan aturan di setiap negara. 

 

PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pelajaran ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Karena melibatkan latihan fisik tatap 
muka, kegiatan ini tidak dapat disesuaikan dengan format jarak jauh. 

 

TANYA JAWAB 

Lihat Kurikulum Pelatihan Dasar SAFE, hal. 26-31. 

 

CATATAN LAIN  

Sebagai pelatih, pastikan memberi waktu untuk pertanyaan dan komentar terkait topik 
sebelum berlanjut ke pelajaran P3K.  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page26
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Pelatih Psikososial dan/atau  Focal Point GESI harus ada untuk mendukung pelatih P3K dalam 
merespons keraguan, pertanyaan, atau komentar yang berkaitan dengan populasi LGBTQI+ 
atau kelompok marginal. 

 

TROLLING DAN PERUNDUNGAN ONLINE 
DURASI 

45 MENIT 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Peserta memiliki pemahaman dasar tentang perspektif psikososial dari trolling dan 
perundungan (tujuan & tindakan). 

− Peserta mengetahui sendiri pemicu mereka terkait trolling dan perundungan. 

− Peserta mengetahui strategi dasar untuk mengatasi troll dan perundung. 

− CATATAN: Karena pelajaran akan mencakup berbagai pemicu, kehadiran pelatih 
psikososial diwajibkan selama sesi ini. 

 

SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Flipchart 

− Spidol 

 

METODE PENGAJARAN 

Kelompok kerja, diskusi 

 

URAIAN KEGIATAN  

Untuk memulai kegiatan, peserta diminta untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka 
dalam kaitannya dengan trolling dan perundungan online. Pelatih harus secara cermat 
memantau diskusi ini. Jika peserta menunjukkan tanda-tanda tertekan atau terlihat terpicu 
oleh diskusi ini, pelatih harus turun tangan dan langsung menghentikan diskusi atau 
melanjutkan ke langkah berikutnya. 

Sebagai bagian dari diskusi, peserta harus mengidentifikasi dan menyadari pemicunya, 
sambil menganalisis kata-kata tertentu yang mungkin merupakan “tombol” sensitif, dan 
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nilai-nilai apa yang mungkin telah dibagi seseorang yang merupakan hal penting bagi 
mereka. Diskusi tersebut dapat berfokus pada pengalaman saat ini maupun pengalaman 
sebelumnya serta pengetahuan tentang pemicu. Pelatih membuat daftar berbagai pemicu 
dan “tombol” sensitif yang telah diberi nama di flipchart. Diskusi tersebut membantu peserta 
untuk berbicara berdasarkan pengalaman pemicu dan menjadi lebih sadar akan pemicu yang 
mereka miliki.  

Untuk mengarahkan diskusi dari pemicu menuju pengalaman positif, pelatih meminta 
peserta untuk memikirkan sumber daya (kapasitas, dukungan sosial, keterampilan, dll.). 
Semua pertahanan, dukungan dan pengalaman positif ditulis pada flipchart di sebelah daftar 
pemicu. Menempatkan daftar ini di sebelah daftar pemicu secara visual menciptakan 
persepsi atas sumber daya yang dapat dimanfaatkan.  

Dalam kaitannya dengan meningkatkan kesadaran akan tujuan dan tindakan, pelatih 
menjelaskan model dasar perilaku dengan faktor penghargaan/dorongan (model ABC, di 
mana A adalah tujuan perilaku, B adalah tindakan; C adalah konsekuensi/akibat).  

 

Pelatih memfasilitasi diskusi dari hasil yang diinginkan dan/atau dicapai oleh troll dan 
perundung dan membuat daftar pada kertas flipchart terpisah; kemudian hal yang sama 
dilakukan untuk Tindakan (B) dan Tujuan (A).  

Tujuan dari troll dan perundung antara lain: mengalihkan perhatian seseorang dari topik 
yang ‘sebenarnya’, mengganggu atau mendiskreditkan penulis, atau mendapatkan uang 
sebagai ‘troll’ bayaran. Tindakan (B) antara lain: mengunggah komentar buruk, mempelajari 
sensitivitas seseorang dari berbagai sumber, dan melacak jejak digital mereka. Konsekuensi 
(C) untuk peserta dapat berupa pemberitahuan melalui ponsel pintar mereka tentang setiap 
komentar atau keterlibatan dalam diskusi. Niat peserta mungkin mencoba membuktikan 
bahwa mereka benar, dsb. 

Setelah semua daftar disusun, pelatih membagi peserta ke dalam kelompok 3-5 orang dan 
meminta mereka membuat strategi mitigasi untuk berbagai hasil troll (C) dan tujuan (A) yang 
tercantum di flipchart. Peserta diminta untuk mengingat pemicu mereka dan nilai yang 
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didiskusikan selama Penilaian Risiko: Pelajaran Kesadaran Diri (Kurikulum Pelatihan Dasar 
SAFE, hal. 57-59). 

Setiap kelompok kemudian mempresentasikan strategi mitigasi mereka sementara pelatih 
memfasilitasi diskusi seputar strategi tersebut.  

Pelatih kemudian menyoroti Tujuan khusus-GESI (A) dan Hasil (C) dan membuka diskusi 
untuk berbagi pengalaman masing-masing kasus jika perlu (ini sangat efektif untuk 
kelompok homogen), dengan tetap mengacu kepada filosofi Do No More Harm (hal. 20). 

Catatan untuk fasilitator: Pelatih dapat menambahkan dan menjelaskan strategi mitigasi 
dasar dan menjelaskan pro dan kontra bagi peserta di berbagai kasus. Selama diskusi ini, 
aspek fisik, digital dan psikososial diintegrasikan. Peserta diminta berpikir mengenai risiko 
fisik dan strategi keselamatan karena ada korelasi kuat antara perundungan online dan 
ancaman fisik, seperti penguntitan. Dampak psikososial dari perundungan online dan 
ancaman fisik harus didiskusikan. Pelatih harus menyoroti kebutuhan terkait GESI, seperti 
pemisahan gender digital yang mengarah kepada peningkatan risiko online bagi perempuan 
dan individu LGBTQI+, atau kebutuhan khusus untuk komunitas marginal berdasarkan aspek 
identitas mereka (ras, agama, etnis, dll.).   

Untuk aspek digital dari trolling dan perundungan, pelatih harus menjelaskan perasaan 
aman palsu yang terkadang kita alami saat berada di sisi lain layar dan berinteraksi di dunia 
digital daripada secara fisik, dan perasaan aman ini dapat mendorong kita untuk bereaksi 
berlebihan dan membuat diri kita sendiri menjadi mudah menyerang. Strategi digital untuk 
trolling dan mekanisme pelindungan didiskusikan di sesi Rekayasa Sosial (Kurikulum 
Pelatihan Dasar SAFE, hal. 35-38). 

 

PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

 Pelajaran ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Karena terbatasnya kemampuan untuk mengamati reaksi peserta secara langsung pada 
diskusi dalam pelatihan jarak jauh, pelatih harus memperhatikan secara khusus peserta yang 
berpotensi terpicu oleh diskusi tersebut dan memantau dengan cermat keterlibatan mereka. 

 

TANYA JAWAB 

− Apa saja pemicu utama? 

− Apa tujuan utama troll dan perundung? 

− Apa strategi utama untuk mengatasi trolling dan perundungan online? 

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=57
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/safe-basic-training-curriculum.pdf#page=36
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− Apa strategi utama untuk secara proaktif menghindari trolling dan perundungan 
online? 

 

CATATAN LAIN  

Pertimbangkan bahwa sebagian peserta mungkin memiliki literasi digital terbatas. Luangkan 
waktu untuk membahas aspek dan strategi digital secara perlahan dan jelas.  

Selalu garis bawahi kebutuhan dan keadaan khusus terkait GESI kepada kelompok (hukum, 
nilai, norma) untuk dipertimbangkan dalam penyusunan strategi saat menghadapi troll dan 
perundung. 

Diskusi dalam pelajaran ini dapat membawa kelompok untuk mengembangkan atau 
menyempurnakan kebijakan atau prosedur bagi outlet atau organisasi media mereka dalam 
kasus trolling dan perundungan online. 

Mengingat bahwa pelajaran ini dapat membawa pengalaman trauma masa lalu dan pemicu 
bagi peserta, pertimbangkan untuk mengadakan sesi yang dipimpin oleh pelatih psikososial.  

Latihan ini harus digunakan sesuai format di atas dengan kelompok yang melaporkan 
pengalaman mereka terkait trolling dan perundungan online pada saat penilaian kebutuhan. 

 

 

PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MEDIA: 
PENCEGAHAN DAN RESPONS 

 

DURASI 

60 MENIT 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

− Mengidentifikasi bahwa pelecehan seksual adalah masalah struktural dan tanggung 
jawab yang kita hadapi dalam hal ini dalam lingkungan kerja kita. 

− Buatlah draf protokol/SOP untuk pencegahan dan respons terhadap situasi pelecehan 
seksual. 
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SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN 

− Proyektor dan presentasi PowerPoint, video 

− Flipchart/papan tulis 

− Spidol berbagai warna 

 

METODE PENGAJARAN 

Latihan praktik dan diskusi.  

Buat topik pelajaran yang relevan bagi peserta, yang memungkinkan mereka melatih 
kreativitas untuk kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Bangun dinamika kelompok yang 
kuat di antara para peserta. 

Manfaatkan pengalaman pribadi peserta dengan cara yang etis dengan mematuhi prinsip Do 
No (More) Harm (hal. 20) untuk memfasilitasi pembelajaran P3K tanpa mengganggu 
kesehatan mental peserta atau anggota kelompok. 

Lakukan tanya jawab dengan peserta dan nilai pemahaman mereka mengenai pelajaran dan 
bagaimana mereka merespons pelajaran secara keseluruhan. 

 

URAIAN KEGIATAN  

Pendahuluan (opsional): Tujuan dari pengantar opsional ini adalah untuk menunjukkan 
bahwa isu pelecehan seksual merupakan isu global yang kompleks, namun karena diskusi 
terjadi dalam pelatihan keamanan untuk jurnalis, harus ada batasan yang jelas. 

Sumber daya: kertas/atau slide PowerPoint dengan sebuah target 
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Pelatih dapat meletakkan gambar di atas pada dinding atau meja dan merujuknya, jika ada 
komentar yang muncul selama sesi berlangsung.  

Poin pembicaraan: Tunjukkan setiap lingkaran dari luar ke dalam:  

− Masyarakat kita didasarkan pada sistem patriarki dan dominasi kapitalis; 

− Sistem ini menggunakan kekerasan, diskriminasi dan tekanan, terutama terhadap 
kelompok marginal; 

− Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan berbasis gender 

− Kekerasan berbasis gender dapat diekspresikan dalam beberapa bentuk. Salah satu 
manifestasinya adalah kekerasan seksual; 

− Dalam kekerasan seksual terdapat pelecehan seksual; 

− Pelecehan seksual dapat terjadi di beberapa area. Salah satunya adalah tempat kerja; 

− Kita berada di sini karena lingkungan kerja kita adalah jurnalisme; 

− Dalam pelatihan yang menangani isu keamanan dalam jurnalisme; 

− Selain itu, Anda adalah orang-orang yang dapat memengaruhi ruang Anda, jadi kita 
akan mendiskusikan apa yang dapat Anda lakukan secara khusus. 

Pelatihan ini berfokus pada dua lingkaran dalam: pelecehan seksual di lingkungan media dari 
sudut pandang keamanan (untuk organisasi, jika ini adalah pelatihan organisasi). 

Tidak perlu membahas setiap poin secara rinci. Tujuannya adalah untuk menunjukkan 
bahwa ini bukanlah lokakarya tentang gender, atau maskulinitas baru. 

Kegiatan 1: Video menunjukkan pelecehan seksual terhadap jurnalis 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami bersama dengan peserta konsep pelecehan 
seksual dan karakteristik utamanya, secara umum dan secara khusus dalam jurnalisme. 

Gunakan video, artikel, atau cerita yang menggambarkan seorang jurnalis perempuan 
dilecehkan secara seksual saat melakukan pekerjaannya. Situasi harus terjadi ketika ada 
yang menyaksikan (rekan kerja, publik, dll.), dan jika memungkinkan, harus ada konsekuensi 
(sanksi sosial atau hukum terhadap pelaku pelecehan, tindakan positif yang berpihak kepada 
jurnalis, reaksi dari publik, dll.) 

Setelah menunjukkan video, atau membagikan artikel atau cerita, pelatih meminta peserta 
untuk menggambarkan:  

− Jenis bahasa apa yang digunakan (verbal, non-verbal, gabungan);  
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− Siapa yang menyaksikan (saat pelecehan seksual itu terjadi dan setelahnya);  

− Apa yang dilakukan oleh orang yang menyaksikan tersebut;  

− Apa yang akan peserta lakukan jika mereka menyaksikan situasi tersebut. 

Gunakan flipchart untuk mencatat semua konsep penting yang dinyatakan oleh peserta.  

Terakhir, pelatih dapat mengungkapkan konsekuensi yang ditimbulkan dari situasi yang 
ditunjukkan pada contoh video atau artikel. 

Kegiatan 2: Pelatih menjelaskan kerangka hukum di negara atau wilayah peserta.  

Kegiatan 3: Pelecehan Seksual Online dan Kekerasan Berbasis Gender Online. Jelaskan 
bahwa tim SAFE melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelecehan diproyeksikan 
dalam ruang digital, beberapa saat setelah pelecehan itu terjadi. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa ketika melakukan pencarian online nama kedua aktor (jurnalis yang 
dilecehkan dan pelaku pelecehan) dalam kasus yang serupa, jurnalis yang dilecehkan lebih 
banyak dikaitkan dengan agresi, sementara itu pelaku pelecehan secara umum malah tidak 
dikaitkan dengan agresi.  

Kegiatan 4: Fasilitasi debat dan refleksi peserta tentang kekerasan berbasis gender online 
melalui pengalaman mereka sendiri.  

Catatan untuk pelatih: Pelecehan seksual online adalah bagian dari kekerasan berbasis 
gender online. 

Kekerasan berbasis gender online memiliki berbagai manifestasi: di antaranya pemantauan 
dan penguntitan, publikasi data pribadi, trolling, fitnah pencemaran nama baik, penyadapan 
elektronik, dan penyebaran kebencian. 

Kekerasan online bukanlah sesuatu yang baru atau eksklusif untuk platform media sosial, 
namun merupakan perpanjangan dari pola kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang 
secara sistematis dilakukan oleh lingkaran terdekat (diciptakan oleh pasangan, mantan 
pasangan, kerabat), lingkaran kerja organisasi (terdiri dari bos, rekan kerja, narasumber), dan 
lingkaran luar (orang yang tak dikenal, lembaga pemerintah, dan aktor relevan lainnya). 

Kekerasan misoginis yang dialami oleh kelompok marginal sepanjang hidup mereka dalam 
dunia “offline” berlanjut di ruang digital, di mana anonimitas dan kurangnya undang-undang 
menguntungkan impunitas para agresor. 
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Oleh sebab itu, kekerasan gender online tidak dapat dipisahkan dari kekerasan “offline”, 
karena keduanya terkait dan karena efek dari kekerasan gender secara online sama nyatanya 
dengan yang disebabkan oleh kekerasan secara “offline”.  

Perempuan tidak hanya lebih mudah mendapat serangan dan pelecehan online 
dibandingkan rekan kerja laki-laki karena profesi mereka. Serangan ini (seringkali misogini 
dan seksual) ditujukan kepada mereka karena mereka adalah perempuan. Lebih lanjut, hal 
ini secara khusus menyasar perempuan dari kelompok marginal, misalnya kelompok etnis 
marginal, komunitas LGBTQI+, orang dengan disabilitas, pemuda, dll. 

 

PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS PELATIHAN 

Pelajaran ini dirancang sebagai kegiatan tatap muka. Untuk pelatihan jarak jauh, 
pertimbangkan penyesuaian berikut:  

Pelatih harus menjelaskan secara rinci setiap gambar dan grafik yang terdapat di dalam 
presentasi, sebaiknya mengikuti naskah yang sebelumnya ditulis. Pada format jarak jauh, 
pelajaran ini tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama, meliputi tambahan waktu 
untuk deskripsi.  

Curah pendapat dan kegiatan interaktif lainnya yang merupakan bagian dari pelajaran ini 
dapat dilakukan, namun harus disesuaikan dengan tingkat literasi digital kelompok peserta. 

Pelatih dapat memutuskan untuk memprioritaskan dan memberikan ruang lebih banyak 
untuk topik kekerasan dan pelecehan gender online serta kegiatan terkait. 

 

TANYA JAWAB 

Protokol Pencegahan dan Respons dalam kasus Pelecehan Seksual: Bagi peserta ke dalam 
tiga kelompok, minta setiap kelompok untuk membayangkan bahwa mereka adalah sebuah 
outlet media dan mereka ditugaskan untuk merancang Protokol/Kebijakan Respons Standar 
jika salah satu situasi berikut terjadi:  

Kelompok 1: Protokol pencegahan dan respons dalam kasus pelecehan oleh narasumber. 

Kelompok 2: Protokol pencegahan dan respons dalam kasus internal di 
lingkungan/organisasi. 

Kelompok 3: Protokol pencegahan dan respons dalam kasus pelecehan seksual online. 

Pelatih dapat menyiapkan beberapa rekomendasi dasar atau contoh untuk membantu 
peserta memulai kegiatan.  
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CATATAN LAIN  

Pendekatan SAFE selalu mengutamakan pencegahan. Dalam kasus pelecehan seksual, 
pencegahan dilakukan dengan memutus budaya dan siklus impunitas dengan cara membuat 
agresi terlihat dan menggunakan tanggung jawab legal. 

Dalam kasus pelecehan seksual online atau KBG online, beberapa jurnalis memutuskan 
untuk menutup akun jaringan sosial mereka atau media publik lainnya. Yang lainnya, dalam 
kasus tersebut, menjadi lebih waspada terhadap apa yang mereka katakan dan terbitkan. 
Beberapa meminta untuk mengubah posisi mereka di organisasi media tempat mereka 
bekerja. Yang lain menggunakan nama samaran atau alter ego untuk mencegah debat publik 
menjadi personal atau melibatkan kekerasan. Atau, akhirnya, beberapa orang meninggalkan 
profesi mereka untuk sementara atau selamanya. 

Tindakan tersebut disebut “sensor diri”. Namun kita dapat menambahkan istilah sensor diri 
“paksaan” karena ada tujuan sistematis dan struktural di balik kekerasan gender online ini: 
untuk mengontrol dan membungkam perempuan serta kelompok marginal lainnya yang 
menentang status quo, yang menentang stereotip. Tujuannya adalah untuk meminimalkan 
kekuatan pengaruh publik perempuan, meningkatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. 

Upaya yang disebutkan di atas terhadap akun kekerasan online, dll., sah dari sudut pandang 
setiap orang. Namun, seperti yang kita lihat hasilnya adalah hilangnya suara penting 
perempuan di ruang publik. 

Tanpa keraguan, ada juga jurnalis perempuan yang jumlahnya tak terhitung yang 
memutuskan untuk terus mempublikasikan informasi dengan nama mereka, walaupun 
artinya harus terus menghadapi kekerasan, ancaman, atau pelecehan. Sebagian dari mereka 
menerapkan tindakan mitigasi risiko individu, dan sekarang kita dapat melihat peningkatan 
kesadaran bahwa hal ini adalah masalah bersama yang memerlukan solusi bersama. 
Sebagaimana dalam setiap aspek pekerjaan ini dan profesi secara keseluruhan, pekerja 
media juga semakin bersatu dan menerapkan tindakan keamanan bersama, sehingga dapat 
secara strategis merespons kekerasan gender online. 

SAFE melatih peserta tentang tindakan yang disebutkan di atas, namun juga mendorong 
organisasi yang dilatih untuk memikul tanggung jawab, dan memenuhi kewajiban mereka 
untuk menjamin ruang yang bebas kekerasan (tanpa menyiratkan bahwa “laki-laki 
menyelamatkan perempuan”). Oleh sebab itu, ini adalah tentang memikul tanggung jawab 
dan tugas. 
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