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I. Tujuan Protokol 

Protokol ini dibuat sebagai panduan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 

lapangan dalam rangka menggali informasi ke para narasumber (informan) tentang proses 

terjadinya perubahan kebijakan yang berkeadilan gender paska reformasi di Indonesia.  

Protokol penelitian ini akan meliputi penggalian informasi terhadap beberapa isu 

perubahan kebijakan yaitu kekerasan terhadap perempuan, pekerja rumah tangga, 

perawatan (care) dan hak atas tanah (warisan).  Panduan ini digunakan sebagai pedoman 

untuk mempersiapkan dan pelaksanaan penggalian informasi kepada narasumber.  Tujuan 

dari pengadaan pedoman ini adalah agar tergalinya pengetahuan yang  komperhensif atas 

proses perubahan kebijakan yang berkeadilan gender dalam konteks Indonesia.  

Paparan protokol ini terdiri dari pertama,  informasi dasar tentang penelitian yang meliputi 

juga  tujuan dan pertanyaan penelitian. Kedua, membahas tentang metodologi dan 

metode penelitian yang digunakan, dan etika yang perlu diperhatikan. Bagian terakhir dari 

protokol ini adalah pertanyaan penelitian lapangan,  persiapan dan hal yang penting 

dilakukan dalam interview, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi,  informasi tentang 

narasumber, dan perencanaan waktu.  Akan ada lampiran dari protokol yang meliputi 

penjelasan penelitian untuk calon narasumber dan daftar pertanyaan untuk setiap 

pengelompokan narasumber di setiap daerah. 

Pentingnya protokol ini disusun bagi tim peneliti Indonesia, mengingat para peneliti adalah 

juga aktivis perempuan yang secara keseharian melakukan aktifismenya pada organisasi 

non pemerintah (NGO) baik bekerja sebagai mendampingi perempuan di komunitas, 

advokasi kebijakan, penyadaran publik maupun penguatan institusi organisasi perempuan. 

Posisi peneliti yang juga sebagai aktivis perempuan disatu sisi berpotensi memiliki bias 

yang kuat dalam bertindak sebagai ‘advokator’dan sudah tertanam asumsi tertentu 

tentang pemeritah. Selain itu, sebagian besar peneliti memiliki pengalaman di tingkat 

nasional ketimbang beraktifitas di tingkat daerah. Hal ini bisa jadi berpengaruh adanya 

kecendrungan menyeragamkan situasi di tingkat nasional dengan situasi di tingkat daerah 

yang belum tentu sama.  

Protokol ini menjadi pengingat bagi tim peneliti yang aktivis, bahwa peran yang saat ini 

dimainkan saat ini adalah sebagai peneliti yang menurut Crewe dan Young (2002) lebih 

berperan untuk mencari tahu, belajar dan kemudian dari proses tersebut menghasilkan 

pengetahuan baru melalui berbagai proses penggalian informasi, analisa dan refleksi. 

Proses penggalian informasi dapat terhambat ketika tim peneliti tidak merefleksikan diri 

mereka sebagai peneliti yang juga sebagai aktifis yang mungkin memiliki bias-bias tertentu. 

Di sisi lain, jika peneliti mampu menempatkan diri sebagai peneliti yang berperspektif 

feminis, akan berkontribusi besar dalam proses perumusan pengetahuan baru mengingat 

perspektif feminis menuntun peneliti untuk sadar adanya relasi-relasi kuasa yang 
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tersembunyi dan sering diabaikan namun berpengaruh terhadap proses perumusan 

kebijakan dan dapat menginventigasi secara tajam beragam relasi yang tidak seimbang.  

Protokol ini juga membantu beberapa peneliti pemula untuk mengetahui lebih dalam 

mengapa dan landasan apa yang digunakan dalam melakukan penggalian informasi, 

prinsip-prinsip dan persiapan apa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penggalian 

data. 

 

II. Penjelasan tentang Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian perbandingan proses perubahan 

kebijakan yang pro keadilan gender di tiga Negara (Indonesia, China dan India) yang 

diselenggarakan UNRISD.  Secara umum tujuan penelitian adalah untuk kontribusi 

pemikiran dalam hal (UNRISD, 2013): 

1. Proses-proses kompleks yang dilalui oleh para pejuang hak perempuan dalam 

mengartikulasikan tuntutan mereka, termasuk bagaimana gerakan perempuan 

mengatur strategi untuk merubah kebijakan. 

2. Hal-hal atau isu-isu yang sangat penting bagi perempuan namun belum banyak 

diadvokasi, atau belum mendapat perhatian dari pada pembentuk kebijakan 

untuk didiskusikan dan diakomodir dalam wilayah kebijakan. 

3. Peran pro-aktif aktor-aktor lain, secara nasional dan internasional, dalam 

memicu perubahan kebijakan. 

Di tingkat Indonesia, penelitian akan menelaah dinamika proses pembentukan kebijakan 

yang diajukan oleh gerakan perempuan yang pro keadilan gender baik pada tingkat 

nasional (Jakarta) maupun di tingkat daerah. Di tingkat daerah penelitian akan dilakukan 

pada tiga propinsi (Sumatera Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat) dan tiga 

kabupaten yang berlokasi di tiga propinsi  tersebut, yaitu kabupaten Pasaman Barat, 

Jember dan Lombok Timur.  Kebijakan yang dilihat adalah terkait dengan kekerasan 

terhadap perempuan yang khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga dan 

kekerasan seksual, kebijakan terkait dengan pekerja rumah tangga dan kebijakan tentang 

perawatan (Care).  

 

Pertanyaan penelitian 

Guna mencapai tujuan penelitian tersebut, tim Indonesia merumuskan pertanyaan 

penelitian yang khusus untuk masing-masing isu yang didalami: kekerasan terhadap 

perempuan, pekerja rumah tangga dan perawatan (care). Terkait isu kekerasan terhadap 

perempuan, tim akan memfokuskan pada proses advokasi kebijakan kekerasan dalam 
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rumah tangga (KDRT) dan kelanjutannya dan kekerasan seksual. Pada isu pekerja rumah 

tangga, tim berfokus pada usulan adanya RUU PRT di tingkat nasional dan rancangan 

perda PRT di tingkat daerah. Sementara itu, pada isu perawatan (care) tim akan menjajaki 

seberapa penting isu ini bagi gerakan perempuan untuk diadvokasikan. 

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1. Bagaimana gerakan perempuan menginisiasi tuntutan adanya UU PKDRT di tingkat 

nasional dan kebijakan daerah di tingkat sub nasional (propinsi dan kabupaten)?  

Mengapa ada tuntutan tersebut, bagaimana proses penyampaian tuntutan, dan 

apakah terjadi pertentangan terhadap tuntutan yang diajukan baik di tingkat 

internal gerakan yang mengajukan tuntutan ataupun dari luar, dan strategi apa 

yang digunakan agar tuntutan itu berhasil diakomodir oleh pemerintah? 

2. Mengapa, dalam situasi seperti apa  dan faktor apa yang mendorong Negara 

Indonesia  (di tingkat nasional dan sub nasional/daerah) mengkomodir tuntutan 

gerakan perempuan untuk mensahkan UU PKDRT dan atau kebijakan daerah di 

tingkat propinsi dan kabupaten?  

3. Sejauhmana Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama 

dan budaya dalam proses perumusan tersebut?  

4. Bagaimana perkembangan lanjutan advokasi perlindungan PKDRT setelah adanya 

UU PKDRT? 

5. Bagaimana peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di 

tingkat nasional, propinsi dan kabupaten? 

 

Kekerasan Seksual 

1. Bagaimana dan sejauhmana gerakan perempuan mendesak adanya kebijakan yang 

terkait dengan kekerasan seksual di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten? 

2. Bagaimana negara di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten merespon desakan 

gerakan perempuan untuk mengadakan kebijakan yang memberi perlindungan dari 

kekerasan seksual?  

3. Sejauhmana Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama 

dan budaya dalam proses perumusan tersebut? 

4. Apa peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten dan bagaimana peran itu dimainkan? 

 

Pekerja Rumah Tangga (PRT)  
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1. Bagaimana proses advokasi perlindungan PRT yang telah diinisiasi oleh gerakan 

perempuan pemerhati PRT? Isu apa yang diangkat, apakah ada perbedaan 

pandangan terhadap isu yang diangkat, bagaimana menjembatani perbedaan 

isu, strategi apa yang digunakan dalam mengangkat isu, dan apa tantangan 

yang ditemui? 

2. Sejauhmana Negara di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten 

mengakomodasi tuntutan gerakan perempuan dalam menyusun kebijakan 

untuk perlindungan pekerja rumah tangga?  

3. Faktor apa yang mempengaruhi Negara mengakomodir/tidak mengakomodir 

tuntutan tersebut? 

4. Apa peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten dan bagaimana peran itu dimainkan? 

 

Perawatan tak dibayar (Unpaid Care) 

Sejauhmana isu perawatan penting bagi kehidupan perempuan dan upaya apa yang telah 

dilakukan untuk mengangkat isu ini?  

 

III. Penelitian kualitatif perbandingan proses perumusan kebijakan berperspektif 

perempuan 

Penelitian ini merupakan studi perbandingan berbasis pada analisa kualitatif yang 

berperspektif feminis. Sebagaimana disebutkan oleh UNRISD (2013) penelitian ini 

mengadopsi pendekatan perbandingan yang memberikan perhatian pada adanya 

kompleksitas dan sekaligus keunikan pembuatan tuntutan di seputar isu yang sudah dipilih 

oleh tim peneliti. Ada beberapa hal yang dibandingkan dalam proses advokasi dan konteks 

atau konfigurasi sosial politik yang berpengaruh dalam proses advokasi yang terjadi. 

Dalam workshop metodologi penelitian yang diselenggarakan oleh tim Indonesia (SCN), 

salah seorang tim peneliti bertanya ‘apakah penelitian kualitatif ini menggunakan 

perspektif feminis dan jika iya, bagaimana menerapkan perspektif feminis dalam penelitian 

ini?’ Peneliti yang lain bertanya: ‘apakah ini grounded research? Dan bagaimana bisa 

sebagai penelitian feminis tanpa melakukan grounded research?’ Walaupun penelitian ini 

tentang perubahan kebijakan yang pro keadilan gender, agaknya ada pendapat yang kuat 

bahwa penggunaan perspektif feminis atau tidak dalam penelitian ini perlu dinyatakan 

secara jelas. Kemudian apa yang disebut sebagai pendekatan feminis dalam penelitian tim 

Indonesia perlu disepakati. 

Hesse-Biber (2014) menyebutkan bahwa pendekatan feminis dalam penelitian sangatlah 

beragam, pun dengan metodologi yang bermacam-macam pula: kualitatif, kuantitatif atau 
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gabungan antara keduanya. Namun ia menekankan bahwa sebuah penelitian disebut 

penelitian yang feminis jika penelitian ini disandarkan pada teori-teori yang memberi 

perhatian khusus pada isu-isu, suara dan pengalaman hidup perempuan (Hesse-Biber, 

2014). Bersandar pada pendekatan feminis yang kritis, Ackerly dan True (2010) 

menyebutkan bahwa perspektif feminis  tercermin dan meliputi pada rumusan tujuan dan 

pertanyaan penelitian, kerangka penelitian yang dipilih, etika, metode penggalian data dan 

analisa penelitian dimana proses ini disandarkan pada kesadaran terhadap adanya relasi 

gender yang tidak seimbang dan bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai yang 

berkeadilan sosial (Ackerly & True, 2010). Dalam konteks penelitian ini, isu yang diangkat 

adalah jelas isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, baik isu yang sudah banyak 

mendapat pengakuan sebagai isu yang berpengaruh kepada kehidupan banyak perempuan 

(yaitu kekerasan terhadap perempuan), maupun isu yang masih belum diakui banyak pihak 

sebagai isu penting bagi perempuan, yaitu isu pekerja rumah tangga dan perawatan (Care). 

Tujuan dari penelitian ini adalah berkontribusi  untuk menghasilkan pengetahuan untuk 

perubahan kebijakan yang lebih adil gender. Selanjutnya protokol ini akan mencoba 

membantu peneliti untuk melakukan penggalian informasi dan analisa temuan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip feminis. 

Mengingat penelitian ini studi tentang proses perubahan kebijakan dan konfigurasi sosial 

dan struktural, maka  agaknya ada beberapa pendekatan yang mungkin dapat digunakan. 

Salah satu pendekatan yang mungkin dapat diaplikasi adalah studi perbandingan kebijakan 

berperspektif feminist yang dikenal sebagai (Feminist Comparative Policy-FCP)(Mazur, 

2002).  Menurut Mazur (2009), FCP dapat digunakan untuk menganalisa tidak saja isi dari 

kebijakan melainkan proses perumusan kebijakan yang sudah teridentifikasi merupakan 

kebijakan yang penting bagi perempuan.  FCP dapat menganalisa dinamika yang terjadi 

dan wacana yang muncul dalam proses perumusan kebijakan (Mazur, 2009). Mazur 

menekankah bahwa pendekatan ini pun bisa diaplikasi untuk menganalisa kebijakan di 

tingkat sub nasional (daerah) dan tidak semata studi antar Negara. Catatan dari Mazur 

terhadap FCP adalah pentingnya mempertimbangkan adanya lintas perspektif untuk 

melihat isu gender, kelas, agama, etnik/suku, maupun orientasi seksual yang 

mempengaruhi keberagaman yang mungkin muncul dalam proses perumusan kebijakan 

(Mazur, 2009). Walaupun berkaca pada pengalaman penelitian di Negara-negara maju 

Eropa, pendekatan ini mungkin dapat dicoba untuk digunakan di tingkat Indonesia. 

Selain itu, dalam menganalisa konfigurasi sosial dan politik dalam konteks advokasi 

kebijakan yang pro gender, Beckwith (2010) menyebutkan bahwa perbandingan politik 

tentang gender  dapat mendorong para peneliti untuk memperluas dan memperkaya 

analisa tentang konfigurasi politik; posisi Negara dan berbagai relasi kekuasaan yang 

bermain  dalam mempengaruhi bagaimana perempuan diposisikan di dalam konteks dan 

kurun waktu tertentu. Menjadi penting untuk ditellah bahwa peluang untuk mengubah 

kebijakan pada konfigurasi politik relative sama bisa jadi berbeda jika isu yang diangkat 
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oleh gerakan perempuan berbeda (Beckwith, 2010; Htun, 2010). Mengingat penelitian ini 

melingkupi tiga isu, maka perlu dilihat apakah ada perbedaan respon dari pemerintah 

terhadap tiga isu yang dituntut oleh aktor.  

 

III. 1. Menggali dan membandingkan Proses Advokasi Kebijakan di beberapa daerah dan di 

tingkat nasional 

Sebagai studi perbandingan maka tim Peneliti Indonesia perlu menyepakati hal-hal apa 

yang digali dan dibandingan lintas sub nasional. Proses perubahan kebijakan adalah proses 

yang kompleks (Mazur, 2009). Kekompleksitasan proses perubahan kebijakan tercermin 

dari beberapa hal, antaranya adalah beragam aktor yang bermain, dan bagaimana isu dan 

kepentingan di representasikan oleh aktor, (Fraser, 2008). Dalam pengalaman di Indonesia, 

aktor yang dapat terlibat dan mendorong adanya perubahan kebijakan adalah mereka 

yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mekanisme legislasi yang 

terjadi, pengetahuan tentang pihak-pihak kunci yang penting didekati di tingkat penyusun 

kebijakan dan energi yang kuat dan berkelanjutan untuk mendesak tuntutan hingga 

mencapai titik akhir lahirnya kebijakan baru (Munti, 2006). Oleh karena itu peneliti perlu 

mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang berinisiatif mendorong adanya kebijakan baru 

yang pro keadilan gender, momen-momen apa yang digunakan oleh para aktor dalam 

mengajukan tuntutan, dan bagaimana aktor-aktor ini berstrategi untuk memastikan 

tuntutan mereka diakomodir oleh pembentuk kebijakan termasuk mengajak aktor lainnya 

mendukung tuntutan mereka.  

Perbandingan juga dilakukan terhadap respon Negara terhadap tuntutan untuk adanya 

perubahan kebijakan. Telah ada acuan nasional tentang program legislasi nasional dan 

program legislasi daerah dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di 

tingkat nasional dan daerah. Prosedur formal tersebut mensyaratkan adanya pengajuan 

rancangan kebijakan yang sifatnya inisiatif dari masyarakat melalui lembaga DPR maupun 

inisitatif pemerintah. Proses pembahasan kebijakan mensyaratkan adanya konsultasi 

terhadap publik, khususnya kepada berbagai pihak yang berpotensi terkena dampak dari 

adanya kebijakan baru. Rancangan tersebut juga disyaratkan disetujui oleh baik 

pemerintah maupun DPR/DPRD. Namun proses perumusan kebijakan adalah proses politik 

(Kapoor, 1999), dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang menguat (Fraser, 2008), dan 

hal ini mempengaruhi siapa yang dilibatkan, kepentingan mana yang diakomodir dan 

faktor apa yang mempengaruhi   pembentuk kebijakan mengakomodir satu tuntutan dan 

menolak tuntutan lainnya. Oleh karena itu para peneliti perlu memahami bagaimana 

proses berjalannya legislasi di wilayah masing-masing. Peneliti perlu menggali informasi 

strategi apa dan lewat mekanisme yang mana para aktor mengajukan tuntutan adanya 

perubahan kebijakan dan mengapa strategi itu yang dipilih dan bagaimana respon pihak 

yang didesak.  Peneliti juga perlu melacak para pihak kunci yang menentang upaya para 
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aktor untuk menginisiasi kebijakan (counter actor) dan bagaimana strategi penolakan 

mereka dan apakah tuntutan mereka diakomodir oleh pembentuk kebijakan. Selain itu, 

Perlu pula ditelusuri apakah Negara menjalankan prosedur formal, siapa saja yang 

dilibatkan dalam proses pembahasan, apakah menyentuh mereka yang punya kepentingan 

langsung atau tidak langsung.  

 

III. 2. Menggali dan membandingkan konfigurasi sosial dan struktural  

Dalam Indonesia, konteks desentralisasi dan demokratisasi  saat ini penting untuk dilihat 

lagi ; bagaimana desentralisasi dan demokrasisasi berpengaruh terhadap respon Negara. 

Disamping itu penting juga dilihat di setiap daerah  bagaimana pola-pola kekerabatan dan 

adat istiadat  pengaruh/tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil Negara. 

Peneliti juga penting untuk menelaah sejauhmana gerakan agama (yang pro dan yang 

kontra pada isu yang diangkat) berpengaruh terhadap posisi Negara.  

Merefer pada Mazur (2009) yang mengindentifikasi bahwa pengaruh gerakan perempuan 

dalam proses perumusan kebijakan di banyak Negara Eropa, di Indonesia dinamika gerakan 

perempuan yang terjadi di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten agaknya menjadi satu 

elemen yang penting dibandingkan; bagaimana gerakan perempuan dapat mempengaruhi 

proses perubahan kebijakan di level nasional, propinsi dan kabupaten dan mengapa terjadi 

perbedaan/persamaan . Para peneliti perlu menyadari bahwa gerakan perempuan, 

khususnya dalam konteks Indonesia sangat beragam secara ideologi maupun ruang lingkup 

kerjanya (Blackburn, 2004; Noerdin, 2013). Gerakan perempuan tidak semata mereka yang 

bergabung dengan NGO, melainkan juga  banyak aktifis perempuan yang berafiliasi 

dengan organisasi keagamaan, berada di lingkungan universitas dan bahkan duduk di level 

pemerintahan. Di satu sisi gerakan perempuan bisa berkolaborasi, namun di sisi lain, aktor 

di gerakan perempuan bisa saling bersebrangan (Eddyono, 2010). Dengan demikian aktor 

yang menginisiasi kebijakan sangat dimungkinkan tidak selalu aktivis perempuan yang 

berlatar belakang NGO namun bisa jadi dari latar belakang yang beragam. Peneliti melacak 

aktor dari gerakan perempuan dan gerakan lainnya dan bagaimana dinamika diantara 

aktor ini, dan apa yang mempengaruh berbagai dinamika yang muncul antar aktor dalam 

gerakan perempuan. 

 

III.3. Metode Analisa Data 

Untuk menganalisa kekompleksitasan dan dinamika perubahan kebijakan, UNRISD (2013) 

menawarkan untuk menggunakan “penelusuran proses” (process-tracing) dan “analisis 

narasi” (“analytical narratives”).  Penelusuran proses adalah proses pengujian yang 

dilakukan secara sistematis terhadap bukti-bukti yang sudah diseleksi dan kemudian 



11 

 

dianalisa dalam kerangka menguji sejauhmana bukti-bukti tersebut menjawab pertanyaan 

dan hipotesa penelitian (Collier, 2011). Penelusuran proses mensyaratkan beberapa hal: 

bukti-bukti yang memadai, penjelasan (narasi) yang dapat menggambarkan bagaimana 

bukti-bukti tersebut berhubungan dengan apa yang diteliti dan rangkaian (sequence) dari 

satu dan faktor yang saling berhubungan atau tidak berhubungan yang berpengaruh 

terhadap jawaban dari pertanyaan penelitian. Pendekatan ini tidak semata-mata untuk 

membuktikan hipotesa tapi dapat mengkaji faktor-faktor yang ada dan berpengaruh 

terhadap terjadinya perubahan fenomena sosial dan berpengaruh terhadap kecendrungan 

tindakan aktor (Lupovici, 2014). Pendekatan ini dianggap dapat merekonstruksi perubahan 

dari waktu ke waktu tuntutan-tuntuan yang diajukan, aktor-aktor yang mengajukan dan 

termasuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika tuntutan itu diajukan (UNRISD, 

2013). 

Sementara ‘analisis narasi’ adalah analisis yang menjembatani antara pendekatan yang 

memberi perhatian lebih pada teori dan pendekatan yang menganggap utama pada 

pengalama-pengalaman empiris (Bates at.all, 2000). Analisis ini menekankan integrasi  

antara teori dan pengalaman empiris akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 

baru yang muncul ketimbang hanya mengutamakan teori atau data. Menurut Bates at.all 

(2000) yang didorong dalam pendekatan ini adalah dua hal yang saling mengisi; bagaimana 

membawa teori ke dalam data dan secara bersamaan bagaimana menggunakan data untuk 

membangun teori.  Hal ini dilakukan dengan menghubungkan temuan spesifik pada studi 

kasus dan membangun teori dari pengalaman studi-studi kasus tersebut. Catatan terhadap 

pendekatan ini bagaimana agar tim tidak terjebak untuk mengeneralisasi temuan yang ada 

(meski disatu sisi generalisasi terkadang dibutuhkan) mengingat dimungkinkan adanya 

temuan-temuan yang unik dan spesifik yang hadir dari konteks tertentu yang tidak bisa 

digeneralisir. 

Dalam kerangka analisa data tersebut, maka tim Indonesia ingin menguji kerangka Htun 

dan Weldon (2010) yang dimodifikasi oleh tim Indonesia dengan merujuk Fraser (2008) 

tentang politik representasi dan kepenting aktor pengusung dan aktor penentang. 
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Bagan 1, analisa terhadap berbagai kontestasi pada proses perubahan kebijakan1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 Metode Penggalian Data  

Penelitian ini menggunakan metode-metode penggalian data kualitatif yang beragam 

dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip feminis.  

a. Wawancara  

Wawancara adalah cara untuk menggali informasi kepada seseorang 

narasumber/responden yang dianggap memiliki pengetahuan atau penggalaman tertentu 

atau khusus terhadap informasi yang ingin didapat. Wawancara sering dianggap sebagai 

cara yang paling pas untuk dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Ackerly&True, 2010).  

Fulu menyatakan secara tegas bahwa wawancara bukan diskusi (Fulu). Wawancara 

mengajak narasumber kita menyampaikan apa yang mereka ketahui dan pikirkan (Jaqob, 

2012) sementara diskusi adalah pertukaran pemikiran. Peneliti perlu menghindari 

terjadinya pertukaran pikiran dimana pandangan peneliti disampaikan kepada narasumber 

dan kemudian dapat berpengaruh terhadap jawaban dari si narasumber.  

Beberapa referensi merekomendasikan wawancara mendalam (Deep interview) dan semi 

struktur (semi-structure  dan open-ended) sebagai teknik yang baik digunakan. Teknik ini 

mensaratkan peneliti telah merancang pertanyaan yang disampaikan tidak harus secara 

                                                           
1
 Discussion among team in Research Methodology Workshop on 29 Nov-2 Dec 2013, Indonesia 

Tuntutan 

(Claim) 

 

Aktor 
pengaju 
tuntutan 
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Counter 

Claim 
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konteks yang 
berbeda  

ISU 

 



13 

 

berurutan (Ackelry dan True  (2010) dan tidak sekedar memancing jawaban ‘ya’ atau 

‘tidak’namun mendorong narasumber memaparkan lebih terbuka informasi yang 

dibutuhkan (Jaqob, 2012). Dimungkinkan, menurut Ackelry dan True  (2010), dengan satu 

pertanyaan sudah mendorong narasumber menyampaikan segala informasi yang 

dibutuhkan. Teknik ini disatu sisi menjadikan proses penggalian informasi yang fokus,  tapi 

juga memberi ruang bagi para narasumber/responden untuk memberikan informasi yang 

tidak semata-mata terkait dengan jawaban atau bahkan tidak setuju dengan pertanyaan 

dan memberikan informasi lain yang tidak diduga sebelumnya (Ackelry dan True, 2010). 

Menerapkan prinsip feminis dalam wawancara, menurut Ackelry dan True (2010) dilakukan 

sesuai dengan etika penelitian feminis (yang akan dibahas berikutnya).  

 

b. Diskusi kelompok terarah (FGD) 

Diskusi kelompok terarah adalah sebuah teknik yang untuk menggali pandangan dari 

beberapa narasumber yang memiliki kesamaan situasi  (Berg, 2007). Responden yang 

memiliki pengalaman dan posisi yang serupa bisa jadi mempunyai pandangan yang 

berbeda tentang isu yang diangkat oleh peneliti, sehingga hal ini bisa memperkaya data 

(Ackelry dan True, 2010). Pola ini  juga memungkinkan para peserta saling berinteraksi dan 

melakukan refleksi bersama terhadap situasi tertentu. Hanya saja, menurut Ackelry dan 

True  (2010), tidaklah mudah mengelola sebuah FGD karena banyak yang harus 

dipertimbangkan oleh  para peneliti terkait dengan etika penelitian feminis; komposisi 

peserta dan relasi atau hirarki antara peserta yang akan mempengaruhi pendapat siapa 

yang akan lebih muncul dalam diskusi dan adanya suara-suara yang mungkin tidak 

terdengar. Hal ini menyebabkan peneliti perlu berhati-hati merancang FGD, menentukan 

responden, merumuskan pertanyaan dan memfasilitasi diskusi (Baker, 1999). 

 

c. Observasi 

Pada referensi-referensi tentang qualitative methods, observasi sering digunakan untuk 

pengambilan data kehidupan sosial sehari-hari individu yang menjadi responden: 

mengamati, menemani dan berbincang-bincang dengan responden untuk mengetahui 

tentang pandangan, dan perilaku  responden (Baker, 1999; Fenno, 1986; Paluck, 2010). 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam kerangka yang lebih luas dan tidak pada 

kehidupan pribadi narasumber. Observasi dilakukan antara lain terhadap pandangan dan 

praktek dari pandangan aktor dan institusi terhadap isu penelitian dengan cara  menghadiri 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para aktordan institusi pemerintah terkait. 

Pengamatan dilakukan dengan  mengikuti kegiatan yang ada untuk mengetahui lebih 

dalam sejauhmana aktor dan para aktor dan pihak yang bertentangan berinteraksi dan 

berdiskusi menyusun strategi. Pun, pengamatan dilakukan untuk melihat  sejauhmana 
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institusi Negara merespon tuntutan tersebut dengan mengamati berbagai program yang 

dilakukan oleh pemerintah. Pola ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan 

informasi tentang perdebatan yang muncul terkait isu yang digali. Bersandar pada 

pendekatan feminis, pengamatan dilakukan secara aktif, dengan berpartisipasi terhadap 

kegiatan yang dilakukan (Baker, 1999) namun secara kritis merefleksikan posisi sebagai 

peneliti yang juga berperan mengumpulkan segala informasi. 

 

d. Kajian literature 

Mengkaji dokumen-dokumen yang ada merupakan metode pengumpulan data yang tidak 

kalah pentingnya dengan metode lain. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain 

adalah publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang mendukung atau 

menolak tuntutan yang diajukan oleh gerakan perempuan, terbitan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya. Dari publikasi tersebut perlu digali informasi 

yang dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian.  

Disamping dari publikasi yang diajukan untuk publik, peneliti dapat juga mencari dokumen-

dokumen internal yang dibolehkan untuk diakses oleh peneliti, seperti hasil rapat, notulensi 

sidang pembahasan RUU di DPR/DPRD atau dokumen lainnya.  

Kajian literature merupakan kegiatan yang secara terus menerus dilakukan, dalam rangkat 

membangun kerangka penelitian, mempersiapkan diri dalam pengumpulan data lainnya 

(merumuskan pertanyaan lapangan untuk narasumber),  sebagai proses pengumpulan data, 

maupun mempertajam analisa dari data yang sudah terkumpul. 

 

III.5. Etika penelitian berperspektif feminis 

Etika penelitian dalam bagian ini lebih memfokuskan bagaimana peneliti berhubungan 

dengan peserta/partisipan dalam kerangka penggalian informasi di lapangan. Bell (2014) 

mengidentifikasi beberapa isu etik yang senantiasa jadi perhatian: kerahasiaan, 

penghargaan, pemberian ijin dan aksesibilitas terhadap hasil penelitian.  Secara khusus 

Asosiasi Antropologi Amerika/AAA (2012) menggarisbawahi hal-hal yang menjadi prinsip 

etik oleh para peneliti (antropolog) adalah pertama, menghindari terjadinya situasi yang 

membahayakan bagi integritas, tubuh dan penghidupan bagi pihak yang diteliti baik yang 

secara muncul secara langsung atau tidak langsung termasuk potensi adanya situasi yang 

merugikan khususnya bagi kelompok yang rentan. Prinsip etik kedua adalah bersikap 

terbuka, jujur dan penyediaan informasi yang memadai kepada partisipan tentang program 

penelitian yang dilakukan. Masuk dalam kategori ini adalah tidak melakukan plagiarisme 

(menciplak), tidak membuat-buat dan atau memalsukan data/bukti, secara sengaja 
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membuat intepretasi data yang tidak benar dan termasuk memalsukan partisipan.  Selain 

itu, AAA juga menekankan pentingnya kerelaan dan ijin dari partisipan untuk terlibat dalam 

penelitian dan membuka akses bagi partisipan untuk mendapatkan hasil penelitian.  

Selain itu, ciri utama penelitian feminis adalah memberi perhatian terhadap relasi kuasa 

dan dampaknya. Merefer pada Ackelry dan True  (2010),  sebagai peneliti yang juga aktifis 

feminis, secara langsung atau tidak langsung peneliti juga adalah aktor yang dapat 

berpengaruh kepada area yang kita teliti. Oleh karena itu peneliti penting mereflesikan 

posisi dirinya dan mengidentifikasi kemungkinan proses-proses penelitian dapat 

menimbulkan atau memperkuat  relasi yang tidak setara. 

Berdasarkan berbagai referensi tersebut, maka peneliti Indonesia perlu memegang etika 

penelitian sebagai berikut: 

- Penghargaan terhadap calon partisipan. Hal ini diwujudkan dengan mendekati mereka 

dan menawarkan mereka menjadi partisipan dengan rasa hormat, menginformasikan 

secara terbuka tentang kegiatan penelitian ini sehingga mereka dapat 

mempertimbangkan keterlibatan sebagai partisipan secara suka rela.  

- Mempertimbangkan situasi yang dapat menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan 

bagi para partisipan karena terlibat sebagai partisipan sehingga menghindari segala 

kemungkinan tersebut, dengan antara lain, menawarkan calon partisipan 

mempertimbangan kerahasiaan, mengorganisir kegiatan yang sesuai dengan situasi 

partisipan (secara waktu dan tempat). 

- Memastikan para partisipan memberikan ijin (baik tertulis maupun lisan) untuk 

diwawancarai atau terlibat dalam FGD maupun kegiatan observasi. Ijin juga dibutuhkan 

terhadap adanya rekaman suara dan pengambilan foto dokumen dan penggunaan data 

partisipan untuk kepentingan penerbitan dan tindak lanjut penelitian. 

- Menghargai permintaan partisipan untuk ‘off the record’, termasuk jika partisipan ingin 

diidentifikasi sebagai anonym.  

- Menjaga kerahasiaan partisipan dengan tidak membocorkan apa yang disampaikan 

oleh partisipan, khususnya dalam proses interview, termasuk menyimpan segala data 

pada tempat yang aman dan tidak bisa diakses oleh pihak lain diluar tim peneliti.  

- Menyadari bahwa peneliti berkewajiban menyampaikan hasil penelitian atau membuka 

akses peserta atas hasil penelitian. 
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IV. Pengelolaan Penelitian 

Bagian ini membahas tentang persiapan penggalian data, perencanaan waktu dan 

pendokumentasian data. 

 

IV.1. Persiapan 

Peneliti perlu melakukan berbagai persiapan sebelum menjalankan beberapa teknik 

penggalian lapangan dan termasuk mempersiapkan diri dengan apa yang terjadi di 

lapangan. Dari pengalaman para peneliti, proses penggalian data di lapangan senantiasa 

memberikan kejutan-kejutan, situasi yang tidak diduga oleh peneliti.  Oleh karena itu 

disamping menyusun rencana, peneliti juga perlu bersikap fleksibel dan secara cepat 

membuat penyesuaian dengan kondisi lapangan. 

 

a. Penyusunan pertanyaan penelitian untuk partisipan 

Peneliti perlu menurunkan pertanyaan penelitian ke dalam pertanyaan wawancara dan 

FGD yang ditujukan secara spesifik kepada setiap kelompok responden.  Dalam penelitian 

ini setidaknya ada beberapa kelompok responden yang akan didekati; aktor gerakan 

perempuan yang berbasis NGO, pemerintah Nasional/Daerah, DPR/DPRD komisi khusus 

atau dari partai terkait hukum dan perempuan, kelompok agama dan adat dan akademsi 

atau aktor lain yang relevan.  

Pertanyaan untuk wawancara atau FGD perlu dipertajam setiap kali ada informasi baru 

yang didapat baik dari hasil kajian dokumen atau informasi dari pihak lain, sebelum 

terlaksananya wawancara atau FGD. Peneliti perlu berefleksikan dan mendiksukan 

bersama tim, ‘apakah pertanyaan ini masih relevan ditanyakan? Pertanyaan apa yang 

paling penting untuk diajukan?’  

 

b. Pendekatan terhadap calon partisipan 

Ada banyak cara untuk mendekati calon partisipan. Yang penting diingat oleh peneliti 

adalah mendekati calon partisipan pun harus sesuai dengan etika penelitian berperspektif 

feminis. Salah satu perhatian dari etika penelitian adalah penghormatan terhadap privasi. 

Bagaimana wujud penghormatan privasi mungkin tidaklah sama antara satu budaya dan 

budaya lain. Dalam satu budaya tertentu, seseorang tidak bisa mengakses nomor telepon 

orang lain tanpa seijin orang tersebut. Dalam konteks tersebut peneliti tidak boleh 

meminta nomor telpon calon yang didekati kepada kontak personnya sebelum kontak 

person tersebut mengontak langsung si calon partisipan dan meminta ijin untuk memberi 
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nomor telpon kepada peneliti. Peneliti juga bisa dianggap melanggar etika jika langsung 

mendatangi rumah/kantor dari calon partisipan sebelum membuat janji terlebih dahulu. 

Dalam budaya yang berbeda (mungkin di beberapa daerah di Indoensia), nomor telepon 

seseorang mungkin bukan dianggap rahasia, dan malah yang memiliki nomor telepon 

merasa dihargai jika kita telah mengetahui nomor kontakknya. Bahkan, dianggap tidak 

sopan jika peneliti tidak menelpon langsung calon partisipan untuk menyampaikan 

tujuannya. Bahkan ada budaya yang menyaratkan untuk berkunjung ke tempat calon 

partisipan terlebih dahulu dan menyampaikan maksud dan tujuan.  

Dalam etika penelitian, disarankan agar calon partisipan diberi waktu yang memadai untuk 

mempertimbangkan apakah ia setuju atau tidak setuju terlibat sebagai partisipan. Dalam 

budaya atau konteks tertentu, bisa jadi calon partisipan segera paham tentant tujuan 

penelitian dan menyutujui sebagai responden (lisan) dan bahkan segera langsung 

memberikan informasi yang diinginkan pada saat itu. Oleh karena itu peneliti perlu 

mempersiapkan segala kondisi adanya kemungkinan tersebut. Pendekatan bisa jadi 

sekalian sebagai proses penggalian data (dimana proses tersebut perlu segera 

didokumentasikan oleh si peneliti). Secara prinsip, peneliti perlu menyediakan adanya 

waktu yang memadai untuk berfikir namun, walaupun dalam prakteknya bagaimana proses 

yang berjalan terkadang sangat dipengaruhi oleh partisipan. 

c. Persiapan teknis lainnya 

Peneliti perlu senantiasa membawa penjelasan penelitian, form kesediaan sebagai 

partisipan, pertanyaan penelitian, dan alat rekaman. Pastikan rekaman selalu memiliki 

baterai yang cukup dan kapasitas yang memadai untuk adanya penggalian informasi yang 

tidak diduga.  

 

IV.2. Perencanaan waktu penggalian informasi 

Waktu penggalian informasi kepada partisipan yang sudah diidentifikasi dirancang dan 

disesuaikan oleh masing-masing tim, sepanjang mengikuti jadual sebagai berikut: 

Waktu Aktivitas 

Oktober -
November 

Rekruitmen peneliti 
Workshop metodologi penelitian  

Desember-
Februari (minggu 
III) 
  

Studi literatur 
Pra penelitian 
Laporan studi literatur dan pra penelitian 
Penyusunan protokol penelitian 

Feburari IV – 
April II 

Penelitian di masing-masing wilayah  

April II- Mei  Penulisan hasil penelitian lapangan 
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June 2014 Workshop hasil penelitian  
Menambah data lapangan yang kurang memadai 

August –
September-
October 2014 

Revisi laporan masing-masing tim 
Penyusunan laporan Indonesia  
Translasi laporan 

November – Dec 
2014 

Workshop untuk lintas negara 
Revisi laporan penelitian 

End January 2015 Final country report 

2015 Publication and dissemination 

 

IV. 3 Pendokumentasian data dan informasi 

Data-data yang didapatkan oleh peneliti didokumentasikan secara sistematis dengan 

perincian sebagai berikut; 

1. Wawancara dan FGD; proses wawancara dan FGD direkam oleh peneliti. Hasil 

rekaman ditranskrip oleh peneliti dengan menuliskan waktu (jam dan menit) 

pelaksanaan kegiatan, tempat, nama narasumber dan peneliti. Disamping transkrip 

wawancara atau FGD, peneliti juga menuliskan laporan wawancara yang berisi poin-

poin yang di dapat dari partisipan dan pengamatan dan refleksi peneliti terhadap 

proses penggalian informasi yang berjalan. 

 

File elektronik rekaman, transkrip dan scanning kesediaan/ijin setiap partisipan 

disimpan dalam hardisk dan google dropbox tim peneliti SCN yang disediakan oleh 

sekretariatan. Tim peneliti perlu menyimpan secara aman hardisk tersebut (dan 

tidak perlu dibawa kemana-mana karena kemungkinan hilang akan lebih besar, dan 

dibedakan dengan penyimpanan data lainnya) dan memastikan tidak bisa diakses 

oleh siapapun. Setelah proses penggalian data dan penulisan selesai, hardisk akan 

disimpan oleh sekretariatan di SCN. 

 

2. Hasil Observasi.  Segera setelah peneliti melakukan observasi, peneliti menulis 

laporan observasi. Mengingat observasi biasa adalah pandangan mata, semakin 

cepat membuat catatan observasi semakin baik. Jika tidak, maka ada kemungkinan 

momen-momen penting yang terlupakan.  

 

Penulisan laporan observasi pada umumnya terdiri dari informasi waktu (jam), 

lokasi, kegiatan yang diobservasi, peneliti yang mengobservasi. Isi dari laporan 

adalah; apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, apa isu yang muncul, bagaimana 

proses pembahasan. Selain itu analisa atau pandangan oleh peneliti terhadap situasi 

yang diobservasi ditulis dalam poin terpisah. Peneliti juga perlu menginformasikan 

tanggal penulisan laporan. 
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Hasil laporan observasi juga disimpan oleh peneliti dan disampaikan kepada 

sekretariat penelitian di SCN CREST setelah proses penggalian lapangan selesai 

dilakukan. 

 

3. Dokumen-dokumen yang dikaji 

Segala dokumen yang didapat selama proses penggalian informasi (termasuk 

referensi) perlu dikelompokkan dan didata. Hasil pendataan dan dokumen itu 

sendiri (baik berbentuk file elektronik dan hardkopi) diserahkan kepada 

sekretariatan setelah proses penggalian informasi dan penulisan laporan selesai.  
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Lampiran 1, Panduan penyusunan pertanyaan penelitian lapangan  

 

Dalam lampiran 2-5, ditemukan ada panduan penelitian lapangan yang sifatnya tematik. 

Jika peneliti memperhatikan secara seksama, maka dalam panduan tematik tersebut ada 

pertanyaan-pertanyaan yang secara berulang ditemukan pada tema yang sama, dan ada 

yang khusus hanya pada tema tertentu.  

Kondisi setiap daerah  tidak sama, baik isu yang diangkat oleh gerakan perempuan, 

konstelasi pemerintahan,  adat dan agama. Terkait isu kekerasan terhadap perempuan, di 

tingkat nasional pemilahan isu dapat secara jelas terjadi antara isu KDRT dan kekerasan 

seksual. Sementara di tingkat propinsi dan kabupaten, isu kekerasan terhadap perempuan 

bisa jadi tidak ada pemilahan yang tegas antara isu KDRT dan kekerasan seksual.  

Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan pertanyaan yang dapat digunakan 

untuk merangkul kedua isu ini baik KDRT dan kekerasan seksual. Tampaknya pertanyaan 

penelitian lapangan ini dapat diadaptasi pada isu-isu yang sifatnya gabungan ataupun 

khusus.  

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti: 

1. Peneliti perlu membuat rencana, pertanyaan penelitian yang mana yang akan ditujukan 

pada siapa. Tidak semua partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama. 

2. Peneliti perlu mempertimbangkan hasil kajian studi, informasi mana yang sudah 

terjawab dengan studi kajian, dan yang mana yang penting untuk digali lebih lanjut dari 

partisipan baik dengan wawacara, FGD maupun observasi. 

3. Penelitian perlu memutuskan pertanyaan mana yang akan digali berdasarkan 

wawancara dan pertanyaan yang mana untuk diskusi kelompok terarah (FGD). 
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Lampiran 2, Panduan pertanyaan penelitian isu Kekerasan terhadap 

Perempuan (KDRT) 

1. Bagaimana gerakan perempuan menginisiasi tuntutan adanya UU PKDRT di 

tingkat nasional dan kebijakan daerah di tingkat sub nasional (propinsi dan 

kabupaten)?  Mengapa ada tuntutan tersebut, bagaimana proses penyampaian tuntutan, 

dan apakah terjadi pertentangan terhadap tuntutan yang diajukan baik di tingkat 

internal gerakan yang mengajukan tuntutan ataupun dari luar, dan strategi apa yang 

digunakan agar tuntutan itu berhasil diakomodir oleh pemerintah? 

 

1.1. Bagaimana gerakan perempuan menginisiasi tuntutan adanya UU PKDRT? 

 

1.1.1. AKTOR  

 

Siapa saja/lembaga mana/koalisi apa  yang menginisiasi tuntutan 

tersebut? 

Siapa/lembaga apa yang mendukung tuntutan tersebut? 

 

1.1.2. TUNTUTAN 

dan PROSES 

PERUMUSAN 

TUNTUTAN 

Apa saja tuntutan mereka?  

Mengapa para aktor mengajukan berbagai tuntutan tersebut?  

Bagaimana mereka membangun tuntutan tersebut dan proses 

seperti apa yang mereka lalui sehingga mereka memiliki tuntutan 

tersebut?   

Apakah pernah ada perdebatan yang timbul oleh para aktor  

terhadap tuntutan yang dirumuskan?  

Bagaimana para aktor bernegosiasi dalam merumuskan tuntutan? 

Implikasi apa yang akan timbul dengan rumusan tuntutan semacam 

itu? Apakah ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan dengan 

tuntutan semacam itu? 

 

1.1.3.  

 

STRATEGI 

AKTOR 

Kepada siapa tuntutan itu sampaikan? 

Mengapa pihak tersebut yang disasar? 

Bagaimana tuntutan itu diajukan? Strategi apa yang dipilih? 

 

 

1.2. Apakah muncul resistensi terhadap claim yang diajukan oleh aktor dan sejauhmana 

resistensi tersebut mempengaruhi aktor dalam mengajukan tuntutan? 
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1.2.1. PENENTANG Apakah ada yang resisten terhadap tuntutan tersebut? 

Siapa/lembaga/koalisi apa saja yang resisten? 

1.2.2. PENOLAKAN Apa tuntutan balik dari pihak yang resisten 

Apa argumentasi penentag 

Strategi apa  yang dilakukan oleh mereka yang resisten terhadap 

tuntutan aktor? 

Seberapa kuat pengaruh dari penentang terhadap revisi tuntutan 

dan strategi mengangkat tuntutan? 

1.2.3. STRATEGI 

MENGHADAPI 

RESISTENSI 

Bagaimana aktor menganalisa pihak yang resistent? Seberapa 

pengaruhnya resistensi tersebut? 

Strategi apa yang dilakukan oleh aktor untuk mengkomunikasikan 

tuntutan menghadapi resistensi terhadap tuntutan tersebut? 

Apakah ada perubahan rumusan tuntutan atau strategi baru untuk 

menghadapi resistensi tuntutan. 

 

1.3. Faktor apa yang mempengaruhi para aktor maupun penentang berpeluang 

mengajukan/mempengaruhi tuntutan terhadap negara? 

 

1.3.1 FAKTOR Faktor apa yang paling mempengaruhi para aktor merumuskan  

tuntutan? 

Faktor apa yang mempengaruhi para aktor memilih 

strategi/pendekatan tertentu untuk menyuarakan tuntutan? 

Faktor-faktor apa dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

menyampaikan penolakannya? 

Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

membangun strateginya? 

 

1.3.2 PELUANG dan 

TANTANGAN 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor mana yang sangat 

dominan memberi peluang sehingga tuntutan dapat diajukan?  

Faktor mana yang menjadi tantangan akan diajukannya tuntutan. 

 

2. Mengapa, dalam situasi seperti apa dan faktor apa yang mendorong Negara Indonesia  (di 

tingkat nasional dan sub nasional/daerah) mengkomodir tuntutan gerakan perempuan 

untuk mensahkan UU PKDRT dan atau kebijakan daerah di tingkat propinsi dan kabupaten? 

Bagaimana dan dalam situasi seperti apa negara Indonesia pada level nasional merespon 

permintaan dari tuntutan perubahan kebijakan untuk kekerasan dalam rumah tangga dan 

kekerasan seksual? 
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2.1. RESPON 

NEGARA 

Institusi yang mana di tingkat nasional yang merespon terhadap 

tuntutan para aktor? 

Apa respon institusi tersebut terhadap tuntutan para aktor?  

Apakah mereka mendukung atau menolak tuntutan? 

Institusi Negara yang mana yang tidak merespon tuntutan tersebut? 

Apakah adanya institusi Negara yang tidak merespon dan resisten 

sehingga mempengaruhi capaian dari tuntutan 

2.1. HASIL Apakah ada perubahan kebijakan atau perubahan institusi sebagai 

dampak dari tuntutan?  

Sejauh apa respon tersebut mengakomodir tuntutan dari aktor? 

Apa yang diakomodir dan yang mana yang tidak  

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara dalam merespon 

tuntutan gerakan perempuan 

Dari faktor tersebut faktor mana yang paling dominan 

mempengaruhi respon negara. 

 

3. Sejauhmana Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama dan 

budaya dalam proses perumusan tersebut?  

3.1. Apakah Negara mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat dalam merespon 

tuntutan gerakan perempuan? 

3.1.1 ISU, AKTOR 

dan PROSES 

Siapa/Institusi agama dan adat yang mana yang diajak untuk 

berkonsultasi? 

Isu apa yang dikonsultasikan? 

Bagaimana proses konsultasi tersebut terjadi? Apakah dalam forum-

forum resmi yang terbuka untuk public ataukah dalam proses yang 

tertutup? 

3.2. Mengapa Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama dan 

budaya? 

3.2.1. FAKTOR Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Negara dalam 

mempertimbangkan kepentingan dari kelompok agama dan 

budaya? 
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3.2.2. HASIL Apakah ada dampak dari pertimbangan tersebut terhadap rumusan 

kebijakan yang diakomodir?  

Kepentingan kelompok mana yang dominan dalam perumusan 

kebijakan tersebut?  

Apakah gerakan perempuan menerima proses kompromi yang 

dilakukan oleh pemerintah? 

  

4. Bagaimana perkembangan lanjutan advokasi perlindungan PKDRT setelah adanya UU 

PKDRT? 

4.1. Apa hasil refleksi gerakan perempuan terhadap disahkannya UU PKDRT 

4.1.1. REFLEKSI Apakah gerakan perempuan melihat bahwa substansi UU 

PKDRT sudah memadai? 

Apakah gerakan perempuan melihat bahwa pelaksanaan UU 

PKDRT sudah memadai? 

Apa gap dari substansi dan implementasi dari UU PKDRT 

4.2.1. DAMPAK dari 

HASIL 

Apa dampak dari UU PKDRT terhadap gerakan advokasi 

selanjutnya?  

Apakah ada perubahan kebijakan di tingkat nasional dan 

nasional yang disandarkan dari UU PKDRT? 

  

4.2. Bagaimana gerakan perempuan menindaklanjuti hasil advokasi UU PKDRT? 

 

4.2.1. Dampak dari 

HASIL 

Apakah gerakan perempuan menindaklanjuti advokasi 

PKDRT?  

Bagaimana wujud tindaklanjut tersebut? 

 

4.2.2. PELUANG dan 

TANTANGAN 

Apakah ada peluang dan tantangan dalam menindaklanjuti 

advokasi PKDRT? 
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5. Bagaimana peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten? 

5.1. Aktor atau institusi internasional mana saja yang mendukung proses advokasi yang 

berjalan? 

5.2. Apa bentuk dukungan tersebut? Dan kepada siapa/institusi mana dukungan 

tersebut diberikan? 

5.3. Faktor apa yang mendorong institusi internasional mendukung upaya advokasi UU 

PKDRT? 

5.4. Apakah dukungan tersebut berpengaruh terhadap upaya mendorong adanya UU 

PKDRT? 

5.5. Apakah dukungan tersebut berlanjut setelah adanya UU PKDRT?  

5.6. Dukungan apa yang berlanjutan dan yang mana yang tidak? ‘ 

5.7. Kepada siapa/insituti mana dukungan tersebut masih berlanjut dan yang mana yang 

tidak? 

5.8. Apa alasan dukungan tersebut berjalan/tidak berjalan? 
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Lampiran 3, Panduan pertanyaan penelitian isu Kekerasan terhadap 

Perempuan (Kekerasan Seksual) 

1. Bagaimana dan sejauhmana gerakan perempuan mendesak adanya kebijakan yang 

terkait dengan kekerasan seksual di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten? 

1.1. Bagaimana gerakan perempuan menginisiasi tuntutan adanya kebijakan perlindungan 

dari kekerasan seksual? 

1.1.1. AKTOR  

 

Siapa saja/lembaga mana/koalisi apa  yang menginisiasi tuntutan 

tersebut? 

Siapa/lembaga apa yang mendukung tuntutan tersebut? 

 

1.1.2. TUNTUTAN 

dan PROSES 

PERUMUSAN 

TUNTUTAN 

Apa saja tuntutan mereka?  

Mengapa para aktor mengajukan berbagai tuntutan tersebut?  

Kebijakan seperti apa yang mereka usulkan untuk mengakomodir 

tuntutan tersebut?  

Mengapa usulan bentuk kebijakan tersebut dipilih? 

Bagaimana mereka membangun tuntutan tersebut dan proses 

seperti apa yang mereka lalui sehingga mereka memiliki tuntutan 

tersebut?   

Apakah pernah ada perdebatan yang timbul oleh para aktor  

terhadap tuntutan yang dirumuskan?  

Bagaimana para aktor bernegosiasi dalam merumuskan tuntutan? 

Implikasi apa yang akan timbul dengan rumusan tuntutan semacam 

itu? Apakah ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan dengan 

tuntutan semacam itu? 

 

1.1.3.  

 

STRATEGI 

AKTOR 

Kepada siapa tuntutan itu sampaikan? 

Mengapa pihak tersebut yang disasar? 

Bagaimana tuntutan itu diajukan? Strategi apa yang dipilih? 

 

 

1.2. Apakah muncul resistensi terhadap claim yang diajukan oleh aktor dan sejauhmana 

resistensi tersebut mempengaruhi aktor dalam mengajukan tuntutan? 

 

1.2.1. PENENTANG Apakah ada yang resisten terhadap tuntutan tersebut? 



27 

 

Siapa/lembaga/koalisi apa saja yang resisten? 

1.2.2. PENOLAKAN Apa tuntutan balik dari pihak yang resisten 

Apa argumentasi penentag 

Strategi apa  yang dilakukan oleh mereka yang resisten terhadap 

tuntutan aktor? 

Seberapa kuat pengaruh dari penentang terhadap revisi tuntutan 

dan strategi mengangkat tuntutan? 

1.2.3. STRATEGI 

MENGHADAPI 

RESISTENSI 

Bagaimana aktor menganalisa pihak yang resistent? Seberapa 

pengaruhnya resistensi tersebut? 

Strategi apa yang dilakukan oleh aktor untuk mengkomunikasikan 

tuntutan menghadapi resistensi terhadap tuntutan tersebut? 

Apakah ada perubahan rumusan tuntutan atau strategi baru untuk 

menghadapi resistensi tuntutan. 

 

1.3. Faktor apa yang mempengaruhi para aktor maupun penentang berpeluang 

mengajukan/mempengaruhi tuntutan terhadap negara? 

 

1.3.1 FAKTOR Faktor apa yang paling mempengaruhi para aktor merumuskan  

tuntutan? 

Faktor apa yang mempengaruhi para aktor memilih 

strategi/pendekatan tertentu untuk menyuarakan tuntutan? 

Faktor-faktor apa dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

menyampaikan penolakannya? 

Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

membangun strateginya? 

 

1.3.2 PELUANG dan 

TANTANGAN 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor mana yang sangat 

dominan memberi peluang sehingga tuntutan dapat diajukan?  

Faktor mana yang menjadi tantangan akan diajukannya tuntutan. 

 

2. Bagaimana negara di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten merespon desakan 

gerakan perempuan untuk mengadakan kebijakan yang memberi perlindungan dari 

kekerasan seksual?  

2.1. RESPON 

NEGARA 

Institusi yang mana di tingkat nasional yang merespon terhadap 

tuntutan para aktor? 
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Apa respon institusi tersebut terhadap tuntutan para aktor?  

Apakah mereka mendukung atau menolak tuntutan? 

Institusi Negara yang mana yang tidak merespon tuntutan tersebut? 

Apakah adanya institusi Negara yang tidak merespon dan resisten 

sehingga mempengaruhi capaian dari tuntutan 

2.1. HASIL Apakah ada perubahan kebijakan atau perubahan institusi sebagai 

dampak dari tuntutan?  

Sejauh apa respon tersebut mengakomodir tuntutan dari aktor? 

Apa yang diakomodir dan yang mana yang tidak  

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara dalam merespon 

tuntutan gerakan perempuan 

Dari faktor tersebut faktor mana yang paling dominan 

mempengaruhi respon negara. 

 

3. Sejauhmana Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama 

dan budaya dalam proses perumusan tersebut? 

3.1. Apakah Negara mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat dalam merespon 

tuntutan gerakan perempuan? 

3.1.1 ISU, AKTOR 

dan PROSES 

Siapa/Institusi agama dan adat yang mana yang diajak untuk 

berkonsultasi? 

Isu apa yang dikonsultasikan? 

Bagaimana proses konsultasi tersebut terjadi? Apakah dalam forum-

forum resmi yang terbuka untuk public ataukah dalam proses yang 

tertutup? 

3.2. Mengapa Negara mempertimbangkan tuntutan gerakan yang berbasis agama dan 

budaya? 

3.2.1. FAKTOR Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Negara dalam 

mempertimbangkan kepentingan dari kelompok agama dan 

budaya? 

3.2.2. HASIL Apakah ada dampak dari pertimbangan tersebut terhadap rumusan 

kebijakan yang diakomodir?  

Kepentingan kelompok mana yang dominan dalam perumusan 
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kebijakan tersebut?  

Apakah gerakan perempuan menerima proses kompromi yang 

dilakukan oleh pemerintah? 

 

4. Bagaimana peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten? 

4.1. Aktor atau institusi internasional mana saja yang mendukung proses advokasi yang 

berjalan? 

4.2. Apa bentuk dukungan tersebut? Dan kepada siapa/institusi mana dukungan tersebut 

diberikan? 

4.3. Faktor apa yang mendorong institusi internasional mendukung upaya advokasi 

kebijakan kekerasan seksual? 

4.4. Apakah dukungan tersebut berpengaruh terhadap upaya mendorong adanya 

perubahan kebijakan kekerasan seksual?  

4.5. Bagaimana agar dukungan tersebut semakin efektif dalam mendorong adanya 

perubahan kebijakan kekerasan seksual? 
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Lampiran 4, Panduan pertanyaan penelitian isu pekerja rumah 

tangga (PRT) 

1. Bagaimana proses advokasi perlindungan PRT yang telah diinisiasi oleh gerakan 

perempuan pemerhati PRT? Isu apa yang diangkat, apakah ada perbedaan 

pandangan terhadap isu yang diangkat, bagaimana menjembatani perbedaan isu, 

strategi apa yang digunakan dalam mengangkat isu, dan apa tantangan yang 

ditemui? 

1.1. Bagaimana gerakan perempuan menginisiasi tuntutan adanya kebijakan perlindungan 

dari kekerasan seksual? 

1.1.1. AKTOR  

 

Siapa saja/lembaga mana/koalisi apa  yang menginisiasi tuntutan 

tersebut? 

Siapa/lembaga apa yang mendukung tuntutan tersebut? 

 

1.1.2. TUNTUTAN 

dan PROSES 

PERUMUSAN 

TUNTUTAN 

Apa saja tuntutan mereka?  

Mengapa para aktor mengajukan berbagai tuntutan tersebut?  

Kebijakan seperti apa yang mereka usulkan untuk mengakomodir 

tuntutan tersebut?  

Mengapa usulan bentuk kebijakan tersebut dipilih? 

Bagaimana mereka membangun tuntutan tersebut dan proses 

seperti apa yang mereka lalui sehingga mereka memiliki tuntutan 

tersebut?   

Apakah pernah ada perdebatan yang timbul oleh para aktor  

terhadap tuntutan yang dirumuskan?  

Bagaimana para aktor bernegosiasi dalam merumuskan tuntutan? 

Implikasi apa yang akan timbul dengan rumusan tuntutan semacam 

itu? Apakah ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan dengan 

tuntutan semacam itu? 

1.1.3.  

 

STRATEGI 

AKTOR 

Kepada siapa tuntutan itu sampaikan? 

Mengapa pihak tersebut yang disasar? 

Bagaimana tuntutan itu diajukan? Strategi apa yang dipilih? 

 

1.2. Apakah muncul resistensi terhadap claim yang diajukan oleh aktor dan sejauhmana 

resistensi tersebut mempengaruhi aktor dalam mengajukan tuntutan? 

 

1.2.1. PENENTANG Apakah ada yang resisten terhadap tuntutan tersebut? 
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Siapa/lembaga/koalisi apa saja yang resisten? 

1.2.2. PENOLAKAN Apa tuntutan balik dari pihak yang resisten 

Apa argumentasi penentag 

Strategi apa  yang dilakukan oleh mereka yang resisten terhadap 

tuntutan aktor? 

Seberapa kuat pengaruh dari penentang terhadap revisi tuntutan 

dan strategi mengangkat tuntutan? 

1.2.3. STRATEGI 

MENGHADAPI 

RESISTENSI 

Bagaimana aktor menganalisa pihak yang resistent? Seberapa 

pengaruhnya resistensi tersebut? 

Strategi apa yang dilakukan oleh aktor untuk mengkomunikasikan 

tuntutan menghadapi resistensi terhadap tuntutan tersebut? 

Apakah ada perubahan rumusan tuntutan atau strategi baru untuk 

menghadapi resistensi tuntutan. 

 

1.3. Faktor apa yang mempengaruhi para aktor maupun penentang berpeluang 

mengajukan/mempengaruhi tuntutan terhadap negara? 

 

1.3.1 FAKTOR Faktor apa yang paling mempengaruhi para aktor merumuskan  

tuntutan? 

Faktor apa yang mempengaruhi para aktor memilih 

strategi/pendekatan tertentu untuk menyuarakan tuntutan? 

Faktor-faktor apa dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

menyampaikan penolakannya? 

Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan oleh para penentang dalam 

membangun strateginya? 

 

1.3.2 PELUANG dan 

TANTANGAN 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor mana yang sangat 

dominan memberi peluang sehingga tuntutan dapat diajukan?  

Faktor mana yang menjadi tantangan akan diajukannya tuntutan. 

 

2. Sejauhmana Negara di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten mengakomodasi 

tuntutan gerakan perempuan dalam menyusun kebijakan untuk perlindungan pekerja 

rumah tangga?  

2.1. RESPON 

NEGARA 

Institusi yang mana di tingkat nasional yang merespon terhadap 

tuntutan para aktor? 



32 

 

Apa respon institusi tersebut terhadap tuntutan para aktor?  

Apakah mereka mendukung atau menolak tuntutan? 

Institusi Negara yang mana yang tidak merespon tuntutan tersebut? 

Apakah adanya institusi Negara yang tidak merespon dan resisten 

sehingga mempengaruhi capaian dari tuntutan 

 

3. Faktor apa yang mempengaruhi Negara mengakomodir/tidak mengakomodir tuntutan 

tersebut? 

2.1. FAKTOR Apakah ada perubahan kebijakan atau perubahan institusi sebagai 

dampak dari tuntutan?  

Sejauh apa respon tersebut mengakomodir tuntutan dari aktor? 

Apa yang diakomodir dan yang mana yang tidak  

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara dalam merespon 

tuntutan gerakan perempuan 

Dari faktor tersebut faktor mana yang paling dominan 

mempengaruhi respon negara. 

 

4. Bagaimana peran internasional terhadap proses advokasi yang berjalan baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten? 

4.1. Aktor atau institusi internasional mana saja yang mendukung proses advokasi yang 

berjalan? 

4.2. Apa bentuk dukungan tersebut? Dan kepada siapa/institusi mana dukungan tersebut 

diberikan? 

4.3. Faktor apa yang mendorong institusi internasional mendukung upaya advokasi pekerja 

rumah tangga? 

4.4. Apakah dukungan tersebut berpengaruh terhadap upaya mendorong adanya 

perubahan kebijakan pekerja rumah tangga?  

4.5. Bagaimana agar dukungan tersebut semakin efektif dalam mendorong adanya 

perubahan kebijakan pekerja rumah tangga? 
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Lampiran 5, Panduan pertanyaan penelitian isu perawatan tak 

dibayar (unpaid care) 

Sejauhmana isu perawatan penting bagi kehidupan perempuan dan upaya apa yang telah 

dilakukan untuk mengangkat isu ini?  

1. Isu apa saja yang terkait dengan perawatan tak dibayar yang pernah dimunculkan 

atau diangkat oleh gerakan perempuan? 

2. Bagaimana isu ini dimunculkan? Dalam diskusi dan dalam situasi seperti apa? 

3. Apakah isu ini dimunculkan secara terus menerus? Jika tidak mengapa isu tersebut 

tidak lagi dianggap penting? Jika iya bagaimana proses mengangkat isu tersebut? 

4. Apakah ada peluang untuk mengadvokasikan isu tersebut?  

5. Apa kendala dalam mengangkat isu tersebut?  

6. Apakah ada kemungkinan untuk memperkuat advokasi tersebut? 

7. Bagaimana agar advokasi tersebut dapat diperkuat? 
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Lampiran 6, Panduan penyelenggaraan wawancara2
 

I. Persiapan 

 Mengidentifikasi calon partisipan wawancara yang sesuai untuk kebutuhan data 

 Menyiapkan pertanyaan penelitian untuk wawancara yang khusus untuk setiap 
orang untuk jangka waktu antara 10-60 menit. Oleh karena itu perlu membuat 
prioritas pertanyaan untuk masing-masing partisipan. Pertanyaan bisa berbentuk 
penggalian informasi baru dan sekaligus menggali informasi yang sudah di dapat 
sebelumnya namun yang membutuhkan pengecakan dari pihak yang berbeda. 

 Mendekati calon partisipan (lihat penjelasan pada bagian IV.1) dan 
menginformasikan tentang program penelitian dan membangun kesepakatan 
dengan calon partisipan tentang pelaksanaan interview. Calon partisipan perlu 
mendapatkan penjelasan penelitian, form kesediaan untuk terlibat sebagai 
partisipan dan pertanyaan penelitian (tidak lebih dari 5 pertanyaan). Calon 
partisipan harus diberi waktu untuk membaca dan mempertimbangkan 
kesediaannya.  

 Segera sesudah terjadi kesepakatan tentang waktu dan tempat wawancara, peneliti 
menyiapkan persiapan teknis, seperti rekaman dan tempat yang dibutuhkan. 

 Berupayalah untuk mengingat pertanyaan wawancara dan berlatihlah untuk 
mengajukan pertanyaan tersebut. 

 

II. Pelaksanaan Wawancara 

 Hadirlah beberapa menit (15 menit) di lokasi penelitian sebelum waktu yang 

ditentukan. Jangan telat.  

 Pakailah pakaian yang sesuai dengan kepantasan pada dikonteks setempat. 

Misalnya, ketika wawancara dengan aparat pemerintah atau anggota DPRD, hindari 

menggunakan jeans dan kaos atau sepatu yang non formal.  

 Siapkan diri (minum, makan dan kamar mandi) sehingga tidak ada masalah-

masalah dari si peneliti. 

 Pastikan segala perangkat rekaman berjalan, dan tidak masalah. 

 Ketika partisipan sudah hadir, mulailah dengan kata pembuka yang memberi 

penghormatan atas kesediaan partisipan menyediakan waktu untuk diskusi 

 Jelaskan secara singkat fokus dari wawancara, dan bahwa proses wawancara akan 

direkam dan membutukan kesediaan (tertulis) dari partisipan.  

 JIka tidak ada pertanyaan dari partisipan terkait dengan penjelasan penelitian, 

mulainya mengajukan pertanyaan penelitian. 

                                                           
2
 Beberapa poin dari panduan ini, khususnya pelaksanaan wawancara, diadaptasi dari Fulu, Emma. Replicating 

the UN multi-country study on men and violence: understanding why some men use violence against women 
and how we can prevent it, qualitative research protocol. Partners for Prevention: A UNDP, UNFPA, UN 
Women and UNV Regional joint program. 
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 Bertanyalah dengan memberi pertanyaan yang akan memancing penjelasan dari 

partisipan, sehingga partisipan tidak menjawab’ ya’ atau ‘tidak’ semata. Untuk itu 

hindari pertanyaan “apakah” melainkan pakailah “sejauhmana”, “bagaimana” atau 

“mengapa”.  

 Ajukan satu pertanyaan untuk satu waktu dan ajukan pertanyaan yang pendek. 

 Simaklah paparan dari partisipan. Biarkan partisipan menyampaikan jawabannya 

hingga selesai dan tidak dipotong. 

 Terbukalah dengan informasi apapun yang disampaikan partisipan untuk merespon 

pertanyaan dari peneliti. Terkadang ada informasi yang tidak terduga muncul dan 

sangat penting dan perlu digali lebih jauh, maka galilah lebih jauh. 

 Jangan pernah menilai atau mengkomentari balik jawaban dari peserta. Namun 

buatlah catatan pribadi terhadap informasi yang kurang jelas, dan bertanyalah 

untuk memperjelas konteks waktu, tempat, siapa saja yang terlibat (Kapan? Dimana? 

Siapa?). 

 JIka partisipan membicarakan topik lain, setelah ia selesai maka arahkan kembali ke 

pertanyaan yang ingin digali. 

 Aturlah suasana agar rileks dan tidak tegang dan tidak tergesa-gesa. Jika melihat 

bahwa partisipan memiliki perhatian tertentu terhadap pertanyaan, atau gelisah, 

maka peneliti dapat bertanya apakah ada yang menjadi perhatian, dan jika 

dibutuhkan wawancara bisa dihentikan sejenak, atau tidak dilanjutkan untuk diatur 

kemudian. 

 Peneliti dapat melihat panduan pertanyaan menjelang akhir wawancara untuk 

melihat apakah semuai pertanyaan sudah terjawab.  

 Pastikan waktu wawancara tidak terlalu, meskipun setengah dari waktu yang 

direncanakan, namun jika informasi sudah tergali, peneliti dapat mengakhiri proses 

wawancara.  

 Untuk mengakhiri proses wawancara, ucapkan terimakasih dan kembali cek apakah 

persetujuan wawancara telah ditandatangani dan simpanlah. 

 Informasikan proses yang akan dilalui selanjutnya oleh peneliti sehingga partisipan 

bisa paham kapan waktu yang pas untuk dapat mengakses hasil penelitian. 
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Lampiran 7, Panduan menyelenggaraan kelompok diskusi terarah 

(FGD) 

I. Persiapan 

 Mengidentifikasi calon partisipan yang sesuai untuk kebutuhan FGD. Peserta FGD 
hendaknya punya kategori yang sama, seperti misalnya sama-sama terlibat aktif 
dalam jaringan NGO untuk advokasi. Peserta diskusi terfokus sebaiknya antara 6-10 
partisipan untuk memberikan ruang dan waktu yang memadai dalam menggali 
informasi. 

 Menyiapkan pertanyaan penelitian untuk FGD dengan mempertimbangkan waktu 
dan dinamika diskusi. Waktu diskusi sebaiknya dirancang antara 60-90 menit. 

 Menginformasikan tentang program penelitian kepada calon partisipan dan 
menjajaki kemungkinan keterlibatan dan waktu dan tempat yang pas untuk 
mengadakan FGD.  

 Mengundang calon partisipan untuk hadir dalam FGD. Undangan disampaikan 
dalam jangka waktu yang layak sehingga partisipan dapat mengagendakan 
kegiatan tersebut. Undangan disampaikan bersamaan dengan penjelasan penelitian 
dan form kesediaan untuk terlibat sebagai partisipan.  

 Menyiapkan ruangan pengaturan tempat duduk peserta (sebaiknya melingkar), 
perangkat diskusi seperti pertanyaan penelitian yang dibagikan kepada peserta atau 
ditulis di  Whiteboard atau papan flipchart (jika ada). 

 Mempersiapkan perangkat diskusi; satu orang peneliti bertugas sebagai fasilitator 
dibantu oleh satu orang asisten peneliti yang bertugas untuk pencatat proses 
diskusi terfokus atau sebaliknya. 
 

II. Pembukaan  
 Fasilitator mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran para 

peserta, kemudian memperkenalkan diri. Setelah itu masing-masing peserta 
diminta bergantian memperkenalkan diri diikuti oleh semua peserta yang lain.  
Perkenalan mencakup nama, jabatan dalam organisasi. 

 Fasilitator menerangkan sekilas tentang penelitian, mempersilahkan partisipan 
untuk bertanya jika butuh penjelasan lebih detil tentang penelitian 

 Fasiliator menjelaskan tentang proses FGD, dimana akan ada pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh peserta 

 Fasilitator menekankan keterlibatan peserta adalah sukarela dan dengan demikian 
diharapkan mengisi form kesediaan berpartisipasi.  

 Fasilitator menyampaikan harapan untuk pandangan/pendapat terbuka dan jujur 
dan segala proses akan direkam, namun jika partisipan ini pernyataannya tidak 
dicatat, maka perlu menyampaikan off course. 
 

III. Proses Diskusi 
 

 Moderator (salah seorang peneliti) menyampaikan pertanyaan FGD 1 dan 
mempersilahkan agar partisipan merespon secara bergantian. 
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 Jika moderator melihat ada partisipan yang cenderung tidak menyampaikan 
pendapatnya, moderator mendorong agar partisipan tersebut mau menyuarakan 
pendapatnya. Namun, moderator tidak perlu memaksa agar partisipan tersebut 
memberi pendapatnya karena dapat menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi 
partisipan tersebut. 

 Jika ada ungkapan-ungkapan dari partisipan yang belum jelas, moderator dapat 
mengajak partisipan tersebut menjelaskan lebih detil apa yang ia maksud agar 
peneliti tidak salah menangkap maksudnya. 

 Jika terjadi perbedaan pendapat antar peserta, moderator dapat mengajak masing-
masing pihak yang berbeda memberikan argumentasi. Jika tidak ada informasi yang 
baru moderator dapat menengahi dan melanjutkan diskusi pada pertanyaan 
berikutnya. Hal ini dilakukan secara berulang hingga pertanyaan selesai. 

 Moderator perlu memantau jika ada peserta yang ditengah waktu ingin tidak lagi 
terlibat. Moderator dapat mempersilahkan yang bersangkutan untuk 
mengundurkan diri.  

 Moderator perlu menjaga agar waktu pelaksanaan tidak lebih dari yang 
direncanakan atau yang disepakati oleh partisipan. Hal ini juga untuk mencegah 
agar tidak banyak partisipan yang ingin mengakhiri diskusi karena waktu yang 
melampui rencana. 

 

IV. Penutup  
 

Moderator menutup diskusi terfokus dengan mengucapkan terimakasih atas 

sumbangan pemikiran dan penilaian para peserta. Moderator menekankan bahwa jika 

ada informasi tambahan yang ingin disampaikan, partisipan dapat mengontak peneliti 

secara langsung. Moderator juga menjelaskan singkat tahapan apa akan dilalui sampai 

hasil penelitian dapat diakses oleh partisipan. 
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Lampiran 8, Penjelasan Penelitian untuk (pemerintah daerah) 

Penelitian tentang  Perkembangan Kebijakan yang Mendukung Arus Pengutamaan Gender 

Kerja sama antara UNRISD (lembaga riset PBB untuk pembangunan sosial) dengan SCN-CREST 

yang didukung oleh Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 

Nama saya adalah ………..dan saya sedang melakukan penelitian mengenai Pembangunan 

Kebijakan yang Mendukung Arus Pengutamaan Gender.  

Bapak/Ibu diundang untuk terlibat dalam penelitian ini sebagai narasumber sebagai kapasitas 

Bapak/Ibu sebagai pejabat pemerintah. Pandangan Bapak/Ibu terkait dengan arus pengutamaan 

gender sangatlah berharga untuk penelitian ini.  

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat perkembangan isu dan kebijakan pemerintah dalam 

bidang yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan pekerja rumah tangga. 

Kemungkinan Keuntungan 

Bapak/Ibu kemungkinan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari penelitian ini namun hasil 

dari penelitian ini akan digunakan untuk memberi masukan kepada lembaga PBB untuk 

mengembangkan program yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan pekerja 

rumah tangga di dunia, khususnya di Asia. Penelitian ini diadakan dalam waktu yang sama di tiga 

negara, yaitu, China, India dan Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam pengarus utamaan gender 

dapat dipetik kegunaannya bagi negara lain.  

Apa saja keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini?  

Bapak/Ibu diundang menjadi narasumber untuk FGD/wawancara semi-struktur dan mendalam pada 

tempat yang Bapak/Ibu tentukan. Kegiatan ini akan direkam dengan menggunakan perekam suara. 

Akan ada pengambilan foto terhadap kegiatan. Jika Bapak/Ibu tidak berkenan dengan perekaman 

suara dan pengambilan foto maka kami tidak akan melakukannya.   

Berapa lama waktu untuk penelitian?  

Wawancara akan berlangsung paling lama 1 jam dengan pilihan waktu yang menyesuaikan keadaan 

Bapak/Ibu. 

Ketidaknyamanan 

Bapak/Ibu diundang untuk berbagi informasi tentang permasalahan di atas. Hal ini saya harapkan 

tidak akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jika Bapak/Ibu mulai merasakan ketidaknyaman dalam 

proses wawancara segeralah menginformasikan kepada saya, sehingga saya bisa berhenti sejenak 

atau mencari waktu lain untuk wawancara dalam keadaan bapak/ibu lebih memadai. 

Pembayaran 
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Kami tidak menyediakan pembayaran atau upah untuk keterlibatan dalam wawancara. 

Peserta dapat mundur dari penelitian 

Ikut dalam kegiatan ini adalah sukarela dan tidak ada keharusan untuk berpartisipasi. Jika peserta 

sudah menyatakan kesediaan, tidak ada keharusan juga untuk menjawab seluruh pertanyaan 

penelitian. Namun, jika peserta hendak mundur dan menarik informasi, hal itu bisa dilakukan 

sebelum akhir Mei 2014.  

Kerahasiaan  

Pada prinsipnya kami akan menjaga agar kerahasiaan pemberi informasi. Jika Bapak/Ibu 

mengharapkan ada informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, silahkan menyampaikan kepada 

saya Off the Record. 

Penyimpanan data  

Data yang dikumpulkan akan disimpan dalam tempat terkunci selama 5 tahun. Data yang ada akan 

disamarkan identitasnya dan disimpan juga dalam file electronic di USB dan internet dan dijaga 

dengan password yang hanya dimiliki atau diketahui oleh peneliti.  

Hasil Penelitian 

Jika peserta ingin mendapatkan informasi tentang hasil penelitian, silahkan mengontak ke saya 

melalui telpon atau SMS pada nomor 081374190762 atau email pada office@scn-crest.org . Data 

temuan akan dapat diakses selama masa dua tahun. 

Jika ingin mengontak peneliti tentang sesuatu yang lebih spesifik dapat juga mengontak : 

1. Sri Wiyanti Eddyono dan Yurra Maurice, Kampung Lengkong Barang, Desa Iwul RT 04/RW 

02 No. 32 Parung, Bogor – Jawa Barat, Email : office@scn-crest.org, Telepon : 

021/98959648, 081808070926 

2. Wiladi Budiharga, Bukit Pamulang Indah F 4/5 RT 004/RW 018,  Pamulang Barat, Pamulang 

Tangerang Selatan 15417, Email address: budiharga@yahoo.com, Phone/Fax +62 21 

7404147 

Terimakasih  

mailto:office@scn-crest.org
mailto:budiharga@yahoo.com
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Lampiran 9: Pemberian Ijin Partisipan 

Penelitian : Perkembangan Kebijakan yang Mendukung Arus Pengutamaan Gender 

Catatan: Ijin ini akan disimpan oleh Peneliti SCN CREST untuk didokumentasikan. 

Saya mengerti bahwa saya diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya telah dijelaskan 

tentang penelitian ini dan saya telah membaca Penjelasan Penelitian yang saya simpan.  

Saya Mengerti Bahwa : 

- Saya akan diwawancarai oleh peneliti   

- Saya menyetujui untuk adanya rekaman dan pengambilan foto dalam proses penelitian ini, 

kecuali jika saya menyampaikan keberatan kepada peneliti.  

Saya mengerti bahwa keterlibatan saya adalah sukarela, bahwa saya dapat memilih untuk tidak ikut 

dalam penelitian secara sebagian atau keseluruhan, dan saya dapat mengundurkan diri dari 

penelitian ini.  

Saya mengerti dan bersedia bahwa dalam data yang peneliti ambil dari proses wawancara yang 

akan dilaporkan atau dipublikasikan yang akan mencantumkan nama dan posisi saya. 

Saya mengerti bahwa saya tidak bisa mencabut data yang sudah saya berikan setelah akhir Mei 

2014 

Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan diungkap dalam laporan penelitian ini atau 

bentuk publikasi lainnya.  

Saya mengerti bahwa data dari wawancara dan transkrip atau rekamannya akan disimpan dalam 

tempat yang aman dan hanya akan dapat diakses oleh peneliti. Saya juga mengerti bahwa data 

akan dihapuskan setelah 5 tahun mendatang kecuali saya bersedia data ini  dapat digunakan untuk  

penelitian mendatang.  

 

Nama Partisipan _________________________Posisi:_____________ 

 

Tanda Tangan: ___________________________Tanggal:___________ 
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