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PROFIL 
Peserta, Narasumber, Fasilitator dan Panitia 

  

 

Erna Susanti 
Anggota Sekolah Perempuan Desa Pijot yang berusia 21 tahun ini telah mampu 

mengadvokasi masyarakat miskin di desanya agar mendapatkan Kartu Indonesia 

Sehat (KIS). Dengan perspektif gender dan kapasitas leadership-nya yang 

menguat hasil pembelajaran di Sekolah Perempuan, Erna yang lulusan SMA ini 

terus mengorganisir dan mengadvokasi perempuan miskin di desanya; Desa Pijot 

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. “Saya ingin belajar dan berbagi 

ilmu dengan perempuan lainnya di desanya agar tidak buta informasi dan 

pengetahuan” kata Erna.  

 

 

Retno Dwi Utami 
Retno yang lahir di sebuah desa kecil daerah transmigrasi di wilayah Sulawesi Selatan, sejak tahun 

2003 mengorganisir masyarakat yang tinggal di kawasan hutan 

di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. 

Pengalaman mengorganisir ini kemudian menjadi inspirasi 

baginya untuk fokus pada kerja-kerja pengorganisasian dan 

advokasi untuk pemenuhan hak perempuan dan anak. Untuk 

itu, ia mulai memfasilitasi Gender Working Group Sulawesi 

Barat yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan perempuan 

Sulawesi Barat dalam berpikir, bersatu, berlawan dan berdaulat 

atas segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak. Strategi pengorganisasian 

yang dikembangkannya dalam perjalanannya ternyata sangat efektif menjadikan komunitas yang 

didampingi merasa memiliki kegiatan yang dikembangkan. Mereka mengumpulkan uang koin Rp 

1.000 per hari per orang yang kemudian digunakan untuk mengembangkan usaha ekonomi 

produktif. “berbuat Kecil tapi Nyata” adalah prinsip yang selalu melekat dalam kerja-kerja kreatifnya.   

 

 

Lokesjwari Irma Wardhani 
Mbak Dani, nama panggilannya. Saat ini ia adalah Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak di Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik. Sebelumnya, tahun 2003-2016, ia adalah 

Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Gresik. Ia memiliki 

harapan dapat mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dan menyusun tools untuk 

mengawasi pelaksanaannya, mengembangkan sistem data pilah dan 

memperkuat kelembagaan perlindungan anak. 
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Maria Asumpta Mere Kosat  
Ia biasa dipanggil Piphy. Bersama ABRI (Aliansi Remaja Biinmafo), sebuah  

organisasi remaja ragam identitas, Ia memberikan pendidikan seksualitas 

komprehensif kepada sebayanya di 15 SMA-K dan Universitas di wilayah 

kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Selain itu Ia juga memberikan layanan 

konseling sebaya dan membangun kemitraan sejajar antara remaja dan orang 

dewasa dalam advokasi kebijakan Hak Kesehatan dan Seksualitas Reproduksi 

(HKSR). Sejak Februari 2018, Maria bekerja di Instituta Hak Asasi Perempuan 

(IHAP) sebagai Staf Pengorganisasian Remaja di Kabupaten Timor Tengah Utara 

(TTU). Ia memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas kepada 

jaringan remaja dalam advokasi pemenuhan HKSR remaja ragam identitas. 

 

 

Rahmy Haniawaty Asnur  
Nia adalah Community Organizer (CO) Sekolah Perempuan di Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan. Sebagai Co, Nia yang sehari-hari tinggal di Maros, 

sangat militan mengorganisir perempuan miskin di pulau dengan tinggal 

bersama masyarakat di pulau (Live In). Kemampuan mengorganisirnya ini, 

dilatihnya sejak Ia menjadi Au ditor Komunitas Program Audit Gender 

Berbasis Komunitas (AGBK) yang dilakukan oleh Yayasan Pengkajian 

Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) bekerjasama dengan Institut KAPAL 

Perempuan. Dalam program ini, Nia dan Auditor Komunitas lainnya 

melakukan pemantauan terhadap Program PNPM di desanya. Dari sinilah Nia memiliki perspektif 

keadilan gender, kesadaran tentang hak-hak perempuan atas program pembangunan dan 

kemampuan mengorganisir masyarakat terutama kelompok perempuan. 

 

 

Elis Setyowati   
Elis adalah Koordinator Sekolah Perempuan Desa Sumbergede Kecamatan 

Wringinanom Kabupaten Gresik. Keaktifannya di Sekolah Perempuan sejak 

tahun 2015 membuatnya tidak pernah berhenti menginisiasi perubahan di 

komunitasnya. Perempuan berusia 28 tahun ini aktif dalam 

mengembangkan Kelompok Pertanian Berkelanjutan, Bank Sampah Sekolah 

Perempuan, kelompok tari tradisional Gresik sebagai media kampanye, 

Media Koran Komunitas “Gema Perempuan Pedesaan”. Di Sekolah 

Perempuan, Ia aktif mendorong anggota sekolah untuk melakukan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) untuk mencegah 

kanker serviks terutama perempuan korban perkawinan anak yang banyak 

di desanya. Elis juga aktif mengadvokasi Dana Desa untuk kegiatan Sekolah 

Perempuan dalam Musrenbang. “Sekolah Perempuan penting dilakukan 

karena dapat memberikan penyadaran dan membangun pola pikir kritis 

perempuan desa”, katanya. 
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Ririn Hayudiani 
Telah 19 tahun Ririn mendedikasikan dirinya pada gerakan perempuan 

terutama perempuan miskin dan kelompok minoritas. Cita-citanya adalah 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, mengurangi beban 

kemiskinan dan membangun penghargaan terhadap keberagaman atau 

pluralisme. Ia berkeja di desa-desa pinggiran dan pesisir laut di Lombok 

Timur dan Lombok Utara. Kerja kerasnya telah membuatnya dipercaya 

pihak pemerintah kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sebagai 

rujukan dan konsultasi dalam mengembangkan program, kebijakan dan 

penganggaran. Kerja-kerja Ririn tidak mudah. Sebagai perempuan bukan 

dari Suku Sasak (kelahiran Jember) dan tidak berjilbab, Ia mendapatkan tantangan dalam 

mengkampanyekan hak-hak perempuan dan keberagaman namun Ia percaya melalui pendidikan 

kritis yang memperkuat kepemimpinan perempuan, mampu mengeluarkan perempuan dari 

ketertindasannya. Saat ini Ririn adalah Wakil Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra 

(LPSDM). 

 

 

Delmyser Maka Ndolu 
Ia adalah Direktur Pondok PERGERAKAN, sebuah organisasi yang baru 

saja berdiri pada tahun 2017 Berbekal semangat mama-mama anggota 

Sekolah Perempuan-kelompok perempuan yang diorganisir, Pondok 

PERGERAKAN dibangun untuk mengembangkan Pendidikan Kesetaraan 

Gender, Keadilan dan Perdamaian. Ia laki-laki yang memiliki perspektif 

gender yang kuat, membangun posisi dan relasi kuasa secara setara 

dalam keluarganya. Bersama teman-teman Pondok PERGERAKAN, Ia 

membangun kelompok-kelompok perempuan di Desa Mata Air, Desa Noelbaki, Kelurahan Oesapa 

dan Kelurahan Lasiana di NTT. Kerja kerasnya telah mengantarkan anggota Sekolah Perempuan 

menjadi perempuan-perempuan miskin yang kritis, memiliki perspektif keadilan gender dan 

pluralisme serta mampu mengadvokasi kepentingannya. Mereka telah menghasilkan, antara lain, 

Perdes Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan, perbaikan penerima manfaat 

program JKN-PBI, Koperasi Perempuan sebagai sumber pendanaan alternatif perempuan miskin dan 

diakuinya Sekolah Perempuan sebagai organisasi perempuan desa.  

 

  

Dian Daniati  
Dian adalah pendiri “Kartini Manakarra”, sebuah organisasi perempuan di 

Sulawesi Barat. Ia mengembangkan Rumah Perempuan Kartini di tiap desa yang 

bertujuan untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan. Keaktifannya tidak 

terbatas. Sejak mahasiwa ia aktif di berbagai kegiatan seni dan budaya, 

kemudian menjadi Dewan Etik Ikatan Wartawan Online Sulbar, Dewan 

Penasehat Gerakan Rakyat Perangi Korupsi(GNPK), Fasilitator Program 

Ketahanan Keluarga Kabupaten Mamuju dan saat ini menjadi Fasilitator 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Dian juga menjadi penulis 

Profil Pengarusutamaan Gender Sulawesi Barat, yang bekerja sama dengan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia, mitra pemerintah dalam 

mengembangkan program-program yang berkaitan dengan kesehatan seperti penurunan AKI, 

pengentasan stunting dan gizi buruk, kesehatan reproduksi dan lain-lain.  
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Ria Apriani, S.PD  
Lahir di Mataram, pada 19 April 1979, Ria saat ini adalah Kepala Seksi Penguatan 

Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara. Baginya, workshop ini 

sangat penting dan menarik untuk memperkuat pengetahuan. 

 

 

Hawia  
Biasa dipanggil Hawi, berusia 37 tahun. Ia adalah anggota Sekolah Perempuan 

Pulau Satando Desa Mattiro Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Di Sekolah 

Perempuan, Ia sangat aktif dan menjadi Tim Pemantau Komunitas. Ia selalu 

terlibat dalam rapat-rapat desa, musrenbang mulai dari desa sampai 

kecamatan dan selalu stand bye mendampingi masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. Sehari-hari Ia bekerja sebagai penjual ikan keliling. Ia bertekad terus 

memperjuangkan hak-hak perempuan. 

 

 

Iva Hasanah 
Lahir di Sidoarjo pada 20 Agustus 1975, Ia adalah Direktur Kelompok 

Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K). Ia memilih jalan hidup 

sebagai aktifis perempuan karena baginya begitu banyak ketimpangan 

gender yang harus dihentikan terutama pada perempuan miskin. Tahun 

2005 Ia pernah bekerja di Walhi dan menjadi Sekjen Education Network 

for Justice (E-Net for Justice). Pengalamannya bekerja di isu lingkungan 

menginisiasinya untuk mengembangkan Strategi Pertanian Berkelanjutan 

yang dikelola oleh perempuan petani. Baginya, Kedaulatan Pangan harus 

direbut oleh perempuan karena perempuan adalah penyedia pangan dan 

pangan harus kembali untuk tubuh perempuan. Selain itu, banyak strategi 

lainnya yang dikembangkan di 4 desa di Kecamatan Wringinanom 

Kabupaten Gresik. Di mata pemerintah kabupaten Gresik, Ia menjadi mitra setara pemerintah dalam 

mengembangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.  

 

 

Sita van Bemmelen 
Ibu Sita, biasa ia dipanggil, adalah salah satu anggota Perkumpulan KAPAL 

Perempuan sejak tahun 2014. Ia menamatkan pendidikan S3-nya pada tahun 

2012 di Free University Amsterdam, dengan tesisnya tentang “Kristianisasi, 

Penjajahan dan Hubungan Gender di Sumatra Utara pada masa Penjajahan”. 

Sebelum pindah menetap di Bali, Ibu Sita sempat bekerja sebagai Manajer 

Pengembangan Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI pada tahun 1991-1996. 

Ia pernah menjadi Wakil Ketua Bali Sruti. Saat ini, ia masih sangat aktif, bekerja 

sebagai konsultan gender, membantu Bali Sruti dan LBH-APIK Bali. Ia juga masih 

aktif melakukan penelitian dan menulis beberapa artikel tentang perkawinan 

anak di Indonesia.  

 



 

6 

Yanse Ernawati Loe 
Ia dipanggil Ma Erna. Sejak tahun 2016, Ia aktif di Sekolah Perempuan Desa 

Noelbaki Kabupaten Kupang, sebuah kelompok perempuan yang diorganisir 

oleh Pondok PERGERAKAN. Keaktifannya ini membuatnya terpilih menjadi 

Kader Posyandu di Dusun Air Sagu. Dengan pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dan hak atas kesehatan yang diperolehnya di Sekolah Perempuan, 

Ia selalu membantu mengantarkan ibu-ibu melahirkan di Puskesmas untuk 

mencegah kematian saat persalinan. Ia dan teman-temannya mengusulkan 

Perdes Perkawinan Anak dalam forum-forum Musrenbang di desanya.  

 

 

Nanda Dwinta Sari 
Sebagai sekretaris Eksekutif di Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda-

panggilannya, saat ini telah mengkoordinir lebih dari 200 anak muda yang berasal 

dari berbagai organisasi yang memberikan pemberdayaan dan pendidikan SRHR 

kepada anak muda dan remaja di Jakarta dan provinsi lain di Indonesia. Nanda juga 

telah dilatih untuk melakukan aborsi medis pada bulan Maret 2010 untuk 

membantu perempuan terutama anak muda yang mencari layanan aborsi yang 

aman. Ia juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi organisasinya. 

 

 

Veronica Indriani 
Ia dipanggil Mbak Indri. Usianya 56 tahun. Geliat gerakannya di organisasi 

masyarakat sipil dimulai sejak tahun 1991 saat ia bekerja di Bina Desa sebagai 

Community Organizer (CO) untuk mendampingi buruh pabrik. Kemudian tahun 

1992, Ia bekerja di Solidaritas Perempuan untuk penanganan kasus buruh 

migran. Bersama pendiri lainnya, Ia mendirikan Institut KAPAL Perempuan. Di 

usianya saat ini, Ia masih sangat gigih dalam mengorganisir perempuan-

perempuan miskin dan marjinal. Di kantor (KAPAL Perempuan), ia dikenal 

sebagai CO yang militan dan mampu mengorganisir dalam situasi apapun.  

 

 

Ning Setyani 
Bu Ning, begitu biasanya Ia dipanggil. Ia baru saja terpilih sebagai Sekretaris Sekolah Perempuan DKI 

Jakarta setelah berhasil memimpin Sekolah Perempuan Kelurahan Bidaracina. Lahir di Balikpapan 

pada tahun 1976, Bu Ning giat mengadvokasi masalah-masalah perempuan di komunitasnya mulai 

dari masalah kekerasan terhadap perempuan, mengkampanyekan keberagaman hingga akses 

perempuan miskin kota terhadap layanan publik dan program perlindungan sosial. Kesadarannya 

tentang hak perempuan atas perlindungan sosial membuatnya berjuang menurunkan harga Raskin 

(Beras Miskin) sesuai dengan aturannya meski Ia harus berhadapan dengan 

Ketua RT dan Ketua RW-nya yang tidak pernah menganggap perempuan bisa 

kritis dan pintar. Bersama Sekolah Perempuan kelurahannya, Ia 

mengembangkan “Bazar Sekolah Perempuan” yang secar rutin menjual 

sembako murah, membuka layanan pemeriksaan kesehatan dan melakukan 

kunjungan pada lansia. Menurutnya, lansia perempuan terutama di daerah 

perkotaan menjadi masalah penting karena hanya ada dua pilihan: terabaikan 

atau dieksploitasi dalam keluarganya. Karena itu harus diadvokasi. 
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Nurjanah 
Lahir di Jakarta tahun 1968, Ibu Ana, panggilannya,  berharap perempuan 

bisa memiliki posisi dan relasi kuasa yang setara dengan laki-laki. 

Menurutnya, perempuan harus dilibatkan dalam pembanguan karena 

perempuan juga harus turut mengambil keputusan baik untuk kepentingan 

dirinya maupun komunitasnya. Ia lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). 

Ketika pemilihan kepengurusan Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Ia dipilih 

untuk menjadi Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Adil Gender dan 

Pluralisme, sesuai dengan minatnya selama ini ketika Ia menjadi pengurus 

Sekolah Perempuan Rawajati. 

 

 

Sri Mulyati 
Sehari-hari Ia berdagang nasi uduk. Menamatkan sekolah sampai tingkat SMP 

tidak membuatnya minder sama sekali, justru ketika mendapakan kesempatan 

belajar di Sekolah Perempuan, Ia telaten mengembangkan pengetahuan dan 

kapasitas kepemimpinannya. Tak heran, Ia terpilih menjadi Ketua Bidang Advokasi 

Layanan Publik dan Perlindungan Sosial di Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

Kemampuan advokasinya terutama di komunitas layak mendapatkan apresiasi. Ia 

mendorong Ketua RT untuk mengurus masalah KDRT yang terjadi pada 

tetangganya sembari mendampingi korban agar aman dan mendapatkan 

perlindungan. Inilah yang menjadi cita-cita Bu Mul, panggilannya, di Sekolah 

Perempuan. Bersama Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Ia ingin mendorong Ketua RT mengeluarkan 

Surat Edaran tentang larangan melakukan KDRT di RT-nya. Baginya, ini efektif karena Ketua RT 

adalah penanggungjawab keamanan di RT-nya. 

 

 

Sr. Genobeba Dc. Amaral 
Sejak kuliah (S1 Fakultas Hukum di Unika Kupang), Ia sering terlibat dalam isu 

dan kegiatan kemanusiaan melalui JPIC Kongregasi seperti penanganan KDRT, 

perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, kesetaraan gender, 

perlindungan perempuan dan anak. Suster yang saat ini berusia 41 tahun ini 

berhasil menamatkan Pendidikan Pasca Sarjana-nya di bidang Justice and 

Peace di Catholic Theological Union Chicago, USA. Saat ini Ia bekerja di 

Yayasan Vivat Indonesia sebagai Sekretaris. “Saya ingin belajar bagaimana 

merealisasikan hak-hak kelompok minoritas seperti yang ada dalam SDGs, 

melalui workshop ini”, ujarnya. 

 

 

Lilik Rochmah 
Lilik bercita-cita ingin mengembangkan sebuah kegiatan penyadaran kritis 

kepada para pendidik dalam melakukan Pendidikan Ramah Anak. Cita-citanya 

tersebut bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Lilik, sejak tahun 2013 telah aktif 

melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Ia 

pernah menjadi Staf Officer KPS2K untuk program pencegahan kekerasan 

terhadap anak. Ia juga menjadi Ketua Rumah Curhat Desa dan Tenaga 

Pendamping di P2TP2A Kabupaten Gresik. 
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Dewita Harthanti 
Ia adalah Dosen di Universitas Hamzanwadi Lombok Timur. Ia mulai 

mengenal isu gender saat menempuh pendidikan magister di bidang 

sosiologi. Ketertarikannya terhadap isu-isu gender terus berkembang, Ia 

pun mengambil tesis tentang Kepemimpinan Perempuan pada 

Pemerintahan Desa. Tidak berhenti sampai disitu, Ia terlibat dalam 

penelitian tentang pemberdayaan wanita dalam organisasi (GOW) 

Kabupaten Lombok Timur sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi. Ia juga terlibat dalam sosialisasi ke berbagai sekolah (SMA) tentang Pendewasaan 

Usia Nikah. Saat ini Ia terlibat dalam Pusat Studi Gender dan Pembangunan Berkelanjutan 

Universitas Hamzanwadi. 

 

 

Khusnul Khotimah 
Ia dipanggil Ema. Ia adalah Community Organizer (CO) di Institut KAPAL 

Perempuan yang sehari-hari melakukan penguatan kapasitas di Sekolah 

Perempuan Jakarta. Berusia 42 tahun, Ia tekun dalam mengorganisir, 

mendokumentasikan profil dan kegiatan Sekolah Perempuan dan 

memobilisasi Sekolah Perempuan dalam kegiatan-kegiatan kampanye publik. 

Ia sangat dekat dengan ibu-ibu dan komunitas sehingga mudah baginya untuk 

melakukan pendekatan dan berkomunikasi terutama dengan kelompok laki-

laki (bapak-bapak) di komunitas. Sebagai Co yang sangat intensif di komunitas, 

Ia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap anggota Sekolah 

Perempuan dan komunitas.  

 

  

Aswini 
Berusia 21 tahun, Aswini adalah salah satu mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi, Selong 

Lombok Timur. “Saya tertarik mengikuti kajian ini untuk memperdalam 

pengetahuan dan pengalaman”, ujarnya. 

 

 

H. Suroto, SKM, M. Kes. 
Lahir di Nganjuk pada tanggal 23 Juli 1966. Aktif bekerjasama dengan LPSDM 

dan LSM lainnya dalam menginisiasi dan mengawal Musrenbang Perempuan 

tingkat kabupaten dan mendorong kebijakan pelaksanaan Musrenbang 

Perempuan di tingkat kecamatan dan desa. Ia juga aktif mengadvokasi isu 

pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di desa maupun di pondok-

pondok pesantren. Ia terlibat menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) 

Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan 

Desa (Perdes) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Saat ini, Ia menjabat 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana (P3AKB) Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya, Ia menjabat Kepala Badan PPKB Lombok 

Timur pada tahun 2014 dan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur tahun 2011-2013.  
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Syahban Sammana, S.H. 
Lahir di Makasar, 10 Juni 1962, pendidikan terakhir di Universitas Hasanuddin 
tahun 1986. Sebelum menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan, karirnya diawali sebagai Camat Bungaro, Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan, Sekretaris DPRD Pangkajene dan Kepulauan dan Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pangkajene dan Kepulauan. 
“Bagaimana Keberadaan Saya Memberi Manfaat Bagi Masyarakat”, adalah 
prinsip hidupnya dan tampaknya ini terlihat dari sikapnya yang ramah, terbuka 
dan gesit mengatasi masalah-masalah di lapangan.  

 

 

Anne Aprina Priskila, S.H. 
Anne mewakili Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, 

Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP), salah satu 

kedeputian KSP yang menjadi bagian penting dari upaya memastikan 

ruang partisipasi masyarakat sipil dalam SDGs. Anne Lulusan Sarjana 

Hukum Universitas Indonesia menjadi staf KSP sejak April 2015. 

Sebelumnya  ia bersama Kartini L Makmur  menulis "Oil and Gas Law 

Revision: To be or not to be?" di tempat ia mengawali karirnya yaitu 

Hukum Online. Untuk isu-isu sosial ia pernah menjadi pembicara di salah 

satu sesi di October Meeting Center for Indonesian Medical Students' 

Activities (CIMSA) tahun 2017. Sesi tersebut adalah General Issue Update 

(GIU) yang membahas tentang isu kesehatan maupun isu di luar tema 

kesehatan yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia maupun internasional. 

 

 

Sylvana Maria Apituley 
Lahir pada 29 september 1969. Pendidikan terakhir PhD Cand. JG 

University Mainz-Germany. Saat ini sebagai Staf Ahli Utama 

Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI (2016-sekarang). Beliau sangat 

mencintai dan perduli pada Papua. Sejak menjadi Staf Khusus 

Menteri PPPA RI (2015-2016) semakin sering berkeliling Papua 

khususnya untuk memastikan program pemerintah diakses 

langsung terutama oleh perempuan dan anak-anak. Kecintaannya 

kepada Papua sudah kuat sejak menjadi Wakil Ketua Komnas 

Perempuan (2007-2009) yang pada tahun 2010-2014 menjadi 

Komisioner/Ketua Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan (2010-

2014). Berkarya sebagai pendeta dan dosen STT (Sekolah Tinggi Teologia) pada tahun 1997-20  17 

mengantarkan beliau untuk aktif dalam gerakan pluralisme dan isu-isu perempuan. Selain di Komnas 

Perempuan, pada tahun 1999 bersama para tokoh agama-agama mendirikan ICRP (ndonesian 

Conference in Region and Peace) dan menjadi Direktur (2003-2004) dan Wakil Ketua 2007-2010.  

Saat ini juga sebagai Pengurus di PGI dan menginisiasi berbagai kegiatan agar para pendeta 

perempuan menguat kepemimpinannya dan mendorong gereja-gereja untuk terbuka dan 

bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk pencegahan konflik dan membagun perdamaian. 
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Sonya Hellen Sinombar 
Panggilannya Sonya, Ia memiliki banyak posisi penting di media cetak 
KOMPAS, yaitu pada tahun 2014-sekarang posisinya adalah Wakil 
Editor Biro Istana, Wakil  Editor Desk Ekonomi, Desk Humaniora dan 
menjadi Redaktur Muda sejak tahun 2017 hingga sekarang. Pada 
tahun 2011-2014 menjadi Kepala Perwakilan KOMPAS Jawa Tengah. 
Tahun 2012, Ia menerima penghargaan Adhisandya Rekayasa dari 
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk kategori energi, dengan 
tulisan berjudul Baterai dari Lumpur. Penghargaan ini diberikan sesuai 

dengan karya tulis yang dihasilkan, yang dinilai menarik di bidang pengembangan atau aplikasi 
teknologi. Ia memiliki berbagai pengalaman liputan  di luar dan dalam negeri. Di Indonesia Ia meliput 
isu-isu umum dan juga meliput kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, Mabes Polri, 
KPK, Pengadilan Tipikor, liputan di sejumlah daerah di Indonesia serta mengikuti kegiatan 
Kepresidenan di dalam negeri. Di dunia internasional, Ia aktif meliput antara lain di  Stockhlom 
(liputan tentang penjara percontohan), Malaysia (Teroris/Jemaah Islamiyah), Vietnam (Pertemuan 
Mahasiswa Asia Tenggara), Australia (Konser Indonesia Pusaka di Sydney Opera House), Singapura 
(properti), Berlin (liputan kesehatan), Stockholm (kongres dokter jantung Eropa), Switzerland (wisata 
puncak Gunung Jungfrau), Belgia (European Seafood Exhibition) serta liputan kegiatan Presiden dan 
Wakil Presiden (2014-2017 awal) di berbagai negara di Asia, Eropa, AS, dan lain-lain. Setahun 
terakhir (2017-2018) menulis isu-isu SDGs terutama fokus isu perempuan dan anak. 
 

 

Wahyu Susilo 
Aktif dalam jaringan dan forum-forum internasional dan nasional utuk 
advokasi isu-isu pembangunan melalui jaringan MDGs, post MDGs, SDGs, 
dan secara khusus isu buruh migran. Menjadi salah satu representasi 
dalam pengesahan SDGs di New York dan pertemuan dengan Presiden 
untuk menindaklanjuti SDGs di Indonesia. Ia Sejarawan Ketenagakerjaan, 
Gerakan Sosial dan Gerakan Perempuan.  Saat ini sedang mengkaji 
tentang sejarah kerentanan pekerja maritim di Indonesia bekerjasama 
dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi di Universitas 11 
Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu 
Budaya. Sejak mahasiswa aktif dalam gerakan sosial dan gerakan perempuan sejak tahun 1992 
dengan aktif di KSGS (Kelompok Studi Gender Surakarta), di Solidaritas Perempuan. Pendiri 
Kopbumi, Migran Care, Institut KAPAL Perempuan. MDGs Watcher di INFID, 2004-2007. Tahun 2012-
2016 menjadi Dewan penasehat Perkumpulan Institut KAPAL Perempuan. Penulis di berbagai media, 
jurnal dan buku, salah satunya adalah Laki-Laki Feminis. 
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Misiyah 
Panggilan akrabnya Misi. Menjadi bagian dari gerakan perempuan 

sejak bergabung dalam Kelompok Kerja Jaringan Timur. Tahun 

1995-1999 akhir di Solidaritas Perempuan dan tahun 2000 

menjadi salah satu pendiri Institut KAPAL Perempuan. Saat ini 

hingga tahun 2019, menjadi Direktur Institut KAPAL Perempuan. 

Aktif dalam gerakan masyarakat sipil untuk isu-isu pembangunan 

khususnya MDGs dan dilanjutkan dengan SDGs. Ia menjadi salah 

satu perumus usulan masyarakat sipil tentang Peraturan Presiden 

dan penulis buku Panduan Goal 5 SDGs untuk Pemerintah Daerah 

yang diterbikan oleh INFID. Terlibat aktif menyusun Rencana Aksi Nasional SDGs tahun 2016-2019, 

menjadi narasumber SDGs dalam berbagai forum dan mengembangkan inisiatif-inisiatif dalam 

mengintegrasikan gender dalam keseluruhan goal SDGs untuk dikampanyekan di komunitas dan 

publik. Untuk isu pencegahan dan penghapusan perkawinan anak, Ia memulai dengan membuat 

modul-modul pendidikan kritis yang merupakan bagian dari upaya penyadaran publik dan komunitas 

akar rumput. Ia juga menjadi ahli dalam Judicial Review UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi 

tahun 2014 untuk isu perkawinan anak dan pendidikan. Lulusan S1 FKIP Universitas Jember dan 

tahun 2005 menyelesaikan studi S2 Sosiologi Universitas Indonesia ini, bersama Yanti Muchtar 

mempublikasi “Modul untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Sensitifitas Gender”. Ia juga 

menuangkan pengalaman pendidikan kritis KAPAL Perempuan dalam puluhan modul, termasuk di 

dalamnya modul Training of Trainer untuk Penerapan Kartu Penilaian MDGs. 

 

 

Budhis Utami 
Bergabung dengan di Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif 

Perempuan) sejak April 2001. Saat ini sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif 

Perkumpulan dan Wakil Ketua Pelaksana Harian Institut KAPAL Perempuan. Telah 

punya pengalaman memfasilitasi training-training dan menjadi narasumber 

untuk tema gender dan agama-agama, pluralisme, feminisme, kepemimpinan, 

buruh/pekerja perempuan dan perempuan marginal lainnya dan perlindungan 

sosial. Juga terlibat dalam penelitian, strategic planning dan Renstra Organisasi 

serta penyusunan desain pendidikan, modul-modul pendidikan dan alat-alat 

monitoring evaluasi. 

 

 

Mh. Firdaus 
Ia menyelesaikan S1 dari IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, jurusan 

Perbandingan Agama. Sementara Pendidikan S2-nya, ia peroleh dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jurusan Sosiologi. 

Ia pernah menulis tentang Pencapaian MDGs di Indonesia versi 

Masyarakat Sipil dan menjadi Tim Penyusun Buku Saku Goals 1 SDGs. 

Sejumlah kursus yang pernah ia ikuti diantaranya kursus HAM dengan 

penyelenggara Elsam, Shot Course on Integrity di CEU University di 

Budapest dan The Course of Religional Facilitator on Adult Education. 

Pengalaman kerja antara lain menjadi koordinator advokasi Enet for Justice dan mengajar sosiologi 

di Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia. Kini, Mh. Firdaus menjadi anggota Dewan Eksekutif 

Perkumpulan Institut KAPAL Perempuan. Selain itu, ia juga menjadi tenaga ahli di Seknas ASPPUK.  
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Theresia Sri Endras Iswarini 
Akrab disapa Rini, saat ini bekerja sebagai konsultan gender untuk isu 

Renewable Energy pada program Millenium Challenge Account Indonesia 

(MCAI) dan infrastruktur untuk program Kemitraan Indonesia dan Australia. 

Tahun 2012-2015 menjadi Sekretaris Dewan Eksekutif dan saat ini terpilih 

menjadi Ketua Dewan Penasehat Institut KAPAL Perempuan. Bidang-bidang 

yang menjadi keahlian sekaligus menjadi perhatian utamanya adalah 

pluralisme, gender, kesehatan reproduksi dan seksualitas dan lain-lain. 

Tesis Masternya di Mahidol University Thailand adalah kekerasan seksual 

dan keterkaitannya dengan perkawinan anak. Rini memulai karirnya di 

tahun 1997-2000 sebagai pengacara kepentingan publik untuk Yayasan Bantuan Hukum Sumatera 

Selatan di Palembang. Ia memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan kelompok 

terpinggirkan lainnya dan juga menjadi anggota Public Interest Law Network/PILnet yang berbasis di 

New York. Sebagai anggota internasional PILnet, Rini merumuskan sebuah alat advokasi untuk 

mempromosikan hak-hak perempuan dan hak kelompok minoritas di Indonesia dengan fokus pada 

bagaimana mempromosikan hak bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat 

majemuk. 

 

 

Justin Christina Gelatik Anthonie 
Bekerja di Institut KAPAL Perempuan sejak tahun 2012. Mengenal dan 

belajar tentang isu gender, feminisme dan pluralisme pada saat di Institut 

KAPAL Perempuan melalui training yang diikuti yaitu training gender untuk 

Buruh tahun 2012 dan training Analisis Sosial Berperspektif Feminisme 

tahun 2015. Terlibat dalam program Audit Gender Berbasis Komunitas dan 

program Gender Watch yaitu model pemantauan partisipatif yang berbasis 

Gender dan inklusif untuk penghapusan kemiskinan melalui pemantauan 

program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Juga memastikan 

kelompok-kelompok perempuan miskin dan kelompok marginal  sebagai 

penerima manfaat mendapatkan hak dan dapat mengakses pelayanan 

publik dan program bantuan sosial dari pemerintah. Ikut terlibat 

memperkuat kapasitas Komite Pemantau yang terdiri dari pemerintah, NGO, 

akademisi, jurnalis dan pemimpin-pemimpin perempuan akar rumput yang 

mempunyai komitmen bersama untuk penghentian kemiskinan dengan bekerja bersama melalui 

pemantauan partisipatif terhadap program penanggulangan kemiskinan pemerintah. 

 

 

Yusnaningsi Kasim  
Sehari-hari dipanggil Ulfa. Saat ini adalah Koordinator Pengembangan 

Pendidikan Feminis di Institut KAPAL Perempuan. Terlibat bekerja di KAPAL 

Perempuan sejak tahun 2005 untuk program Penguatan Partisipasi Politik dan 

Kesehatan Reproduksi Perempuan Paska Bencana di Aceh. Kemudian tahun 

2012, terlibat dalam program Gender Watch untuk mengkoordinir Kegiatan 

Penguatan Kapasitas dan Kepemimpinan Sekolah Perempuan. Terhitung lebih 

dari 10 tahun ia bekerja mengembangkan pengorganisasian dan pendidikan 

kritis untuk perempuan terutama di tingkat akar rumput melalui film, seni budaya dan membangun 

narasi-narasi perempuan akar rumput.  
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Indri Sri Sembadra 
Sejak mahasiswa mempunyai ketertarikan terhadap isu gender dan 

pluralisme. Komitmennya untuk mempelajari lebih mendalam 

dituangkannya dalam skripsi yang mengulas tentang “Karakteristik 

Egalitarianisme dan Antipatriarkalisme dalam Al-Qur’an; (Ayat 

Keluarga dan Pernikahan) Studi Pemikiran Asma Barlas”. Meski Ia 

dibesarkan di kalangan pesantren dan terlibat aktif dalam sebuah 

organisasi Islam di Majalengka, Ia berani membuka diri mengkaji 

Islam dalam perspektif yang berkeadilan gender dan pluralis. 

Lulusan UIN Jakarta ini memilih visi hidupnya untuk melakukan perubahan sosial  sejak magang di 

Institut KAPAL Perempuan tahun 2006. Hingga saat ini ia aktif di organisasi KAPAL Perempuan 

sebagai Koordinator Resource Center. Ide-idenya dituangkan melalui presentasi di forum diskusi 

kritis Jumatan di KAPAL, mengelola Sekolah KAPAL untuk para staf dan mengelola jaringan 

GENDERANG Perdamaian. 

 

 
Sarwitri 
Lahir di Semarang pada tanggal 21 November 1976. Panggilan 

akrabnya Wiwit. Aktif di gerakan perempuan sejak tahun 1999 

yang dimulai dari isu kemiskinan melalui monitoring program 

Raskin di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya ia berkecimpung 

untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan 

termasuk korban peristiwa 1965 dan isu lingkungan. 

Pengalaman tersebut mengantarkannya bekerja di Komnas 

Perempuan selama 9 tahun. Saat ini ia menekuni isu baru yaitu 

Child Marriage dan Pendidikan Kebangsaan untuk generasi 

muda sembari menyelesaikan kuliah di Universitas Mercu Buana Jurusan Psikologi.   

 

 
Sofiah 
Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1975. Kerja-kerjanya di NGO 

diawali dari isu Pekerja Rumah Tangga (PRT) domestik di Rumpun Gema 

Perempuan (RGP) dengan mengembangkan komunitas Pekerja Rumah 

Tangga dan melakukan advokasi kasus-kasus PRT. Tahun 2007, Ia dan RGP 

berhasil mengadvokasi kasus kekerasan terhadap PRT dengan dijatuhinya 

vonis 10 tahun hukuman penjara pada pelaku. Pada tahun 2008 Ia 

kemudian bekerja di Institut KAPAL Perempuan dan mulai terlibat dalam 

isu-isu perempuan miskin kota, perempuan buruh migran dan perempuan 

buruh pabrik. Di Institut KAPAL Perempuan, Ia pernah menjadi Bendahara 

Koperasi, Community Organizer, Staf Kesekretariatan, Staf Capacity Building dan Advokasi, 

Koordinator Wilayah Jakarta dan saat ini sebagai Staf Support System Program Gender Watch. Ia 

juga aktif di Jaringan Women’s March Jakarta, JALA PRT dan Jaringan Perempuan. 

 

 

 

 

 


