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Berkerja sama dengan Wahid 
Foundation, SEAN CSO menyediakan 
panduan JEJAK praktis bagi mitranya 
untuk membangun kohesi sosial dan 
daya tahan masyarakat melalui 
pembelajaran program-program 
berbasis komunitas.

JEJAK lahir dari pengalaman nyata 
para mitra SEAN CSO dalam 
membangun program berkelanjutan 
berbasis komunitas untuk 
mewujudkan ketahanan dan kohesi 
sosial di masyarakat. 

JEJAK merupakan panduan praktis 
yang disusun guna memberdayakan 
individu dengan pengetahuan berpikir 
kritis, berbasis tujuan dan hasil kunci 
serta memanfaatkan jejaring sosial 
untuk menciptakan tata kelola 
komunitas yang resilien, kohesif, dan 
berkelanjutan.
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“Dengan para pemuda ikut program di Desa Damai, 
impianku adalah para perempuan di Desa saya bisa 

mengejar dan mendapat kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan yang layak minimal S-1 dan 

mandiri secara ekonomi dengan kelompok wirausaha 
yang kami bangun. Sudah saatnya perempuan diakui, 

mandiri, dan menjadi penggerak perdamaian dan 
kesejahteraan di desa dan lingkungan yang lebih luas.” 

Inspirasi JEJAK dalam membangun komunitas
yang resilien, kohesif, dan berkelanjutan.

KAMI

“Sekolah Damai di SMAN 1 Sugihwaras merupakan program 
inovasi yang bedampak pada harmonisasi keberagaman, 

mencegah terjadinya pemikiran radikalisme masuk sekolah, 
adanya peningkatan toleransi, saling menghargai, 

menghormati diantara sesama warga sekolah. Program 
inovasi ini menambah kepercayaan warga sekitar terhadap 

kualitas pendidikan di SMAN Sugihwaras dengan 
bertambahnya peserta didik yang daftar di sekolah, yang pada 

gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu 
pendidikan dengan banyaknya lulusan yang diterima 

perguruan tinggi negeri.” 
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Sugeng Mulyadi, 
Kepala Desa Damai Nglingi, 
Klaten – Jawa Tengah.

Dr. Mokhamad 
Samsu, M.Pd.I

SMAN 1 Sugihwaras.

Aisy, Desa Damai 
Guluk-Guluk, 
Sumenep – Jawa Timur.

“Sebagai Desa Multi-kultur dan Desa Damai, saya 
berharap mulai sekarang warga Desa Nglingi mau 
bersilaturahmi dan mengucapkan selamat kepada 

warga atau umat beragama lain yang sedang 
memperingati hari besarnya, dan tidak ada lagi orang 
tua yang melarang anak-anaknya bermain bersama 
teman-temannya karena berbeda agama, berbeda 

suku dan status sosial.”



Apa yang 
dimaksud 
dengan 
pembangunan 
komunitas 
berkelanjutan?

KOMUNITAS 
BERKELANJUTAN

Semua orang memiliki pengalaman membangun programnya 
masing-masing, serta memiliki pandangan sendiri mengenai capaian 
program komunitas berkelanjutan yang mereka kembangkan. 

Pelajari cara kerja Wahid Foundation dan para mitra SEAN-CSO lainnya 
dalam membangun program berbasis komunitas yang resilien, kohesif, 
dan berkelanjutan pada:
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http://wahidfoundation.org
http://peacevillage.id
https://tanoker.org
https://peacegen.id/en/home/
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KOMUNITAS 
BERKELANJUTAN

TIPS
PEMBELAJARAN

Pahami apa yang dimaksud dengan 
pembangunan komunitas berkelanjutan dan 
cara kerja dari para mitra SEAN-CSO.

Kenali istilah kunci yang terkait dengan 
resiliensi, kohesivitas komunitas, dan program 
berkelanjutan untuk program pemberdayaan 
komunitas.

Kenali dan pahami peran masyarakat sipil, 
pemerintah, dan sektor privat untuk 
mendukung proses keberlanjutan 
program-program berbasis komunitas.
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PROGRAM
BERKELANJUTAN
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Membangun Visi Bersama, 
Mengkombinasikan Visi 
Program dan Visi Komunitas 
dengan menggunakan bahasa 
kelokalan. 

Membangun sistem meraih 
goal/mimpi berfokus pada 
tujuan dan hasil kunci.



Pahami formulasi 
program berdasarkan     
root-cause of problem 
dan theory of  change.

Petakan persoalan, 
libatkan, dan 
formulasikan bersama 
komunitas (bottom – up 
approach).

Kenali bahasa-bahasa 
lokal dan kearifan lokal 
yang sudah mengakar.

Pahami prinsip “bekerja 
bersama”, bukan 
“bekerja untuk”.

Adaptasi dengan 
konteks kelokalan dan 
tantangannya.

Pahami bagaiman 
menginstitusionalisasi 
kelompok lokal dengan 
kepengurusan bergulir.

Pahami advokasi 
kebijakan dengan skema 
Aksi – Refleksi – Aksi.

Beri ruang dan fasilitasi 
komunitas untuk 
menceritakan kisah 
perjuangan mereka 
sendiri.

Hormati hak privat 
anggota komunitas.

TIPS 
PEMBELAJARAN
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PROGRAM
BERKELANJUTAN



Sebelum memulai rencana program 
berkelanjutan, diskusikan dengan tim anda 
tentang varian proses dan mekanisme yang 
mungkin dapat dimanfaatkan untuk 
memastikan keberlanjutan.

INSTITUSI
BERKELANJUTAN
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Kenali visi jangka panjang organisasi Anda dan 
komunitas yang Anda damping.

Integrasikan aspek keberlanjutan di semua aktifitas 
komunitas yang Anda damping.

TIPS 
PEMBELAJARAN

Sekolah
Damai

Pahami strategi komunikasi dan 
jangkauan jaringan.

Temukan keanekaragaman sumber 
daya yang ada dan mendukung.

Bangun iklim demokrasi dan kesetaraan 
dalam organisasi dan komunitas.

Libatkan anak muda untuk 
modality keberlanjutan.

Pastikan modalitas yang sudah 
dimiliki.

Buka peluang yang mendukung 
proses keberlanjutan.



Salah satu hal terpenting dalam aspek 
keberlanjutan adalah keragaman 
sumber daya dalam mengembangkan 
kerjasama jangka panjang dengan 
pemangku kepentingan dan donor.

FINANSIAL
BERKELANJUTAN
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Kenali keragaman sumber daya pendanaan.

Buat inventaris sumber daya.

Kembangkan sumber daya lokal yang telah ada.

Asah informasi peluang-peluang baru.

Bangun kerjasama baru dengan pihak luar baik 
dari pemerintah, sektor privat, hingga
donor.

Kuatkan relasi yang telah dibangun sebelumnya.

Pahami konsep entrepreneurship.

TIPS 
PEMBELAJARAN



Berpikir kritis merupakan tolok ukur dalam 
membedakan fakta dan fiksi di dalam menjalankan 
program berbasis masyarakat. Pada JEJAK, kita 
akan mengeksplorasi beberapa ketrampilan yang 
diperlukan untuk memastikan kebelanjutan 
program berbasis komunitas dalam mewujudkan 
masyarakat yang kohesif dan toleran.
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Terapkan strategi membangun goal/mimpi berbasis 
tujuan dan hasil kunci.

Asah berbagai informasi dengan mengenali jenis 
informasi dan kemampuan untuk menganalisisnya.

Berdayakan diri sendiri untuk menjadi pekerja sosial 
yang aktif, reflektif, komunikatif, dan interaktif.

Apresiasi dampak tindakan setiap individu dalam 
mencapai tujuan mimpinya.

TIPS 
PEMBELAJARAN



20
20


