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LAMPIRAN 

Wawancara dilakukan di kantor Institut KAPAL 

Perempuan (Lingkar Pendidikan Alternatif untuk 

Perempuan) Jl. Kalibata Timur Raya No. 5 RT 003 RW 

010, Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan. 

Wwancara dilakukan pada hari Rabu 10 April 2019 pukul 

11.00 WIB bersama dengan Budish Utami selaku 

Sekretaris/Deputy Program dari KAPAL Perempuan. 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban  

1. Apa yang mendorong para aktivis untuk 

membentuk Institut KAPAL Perempuan? 

Jawaban:  

Pada awal berdirinya gerakan ini didasari oleh rasa 

prihatin yang sudah muncul akibat dari berbagai 

permasalahn yang terjadi di Indonesia. Terutama 

sejak masa pemerintahan presiden Soeharto runtuh. 

Adanya penerapan otonom daerah dan juga 

keinginan untuk menjadikan Indonesia tidak 

terpusat, pasca turunnya Soeharto mengakibatkan 

menguatnya identitas agama, ras, dan suku. Dari 

konflik konflik yang terjadi, sehingga munculah 

identitas primordial dan menjadikan berbagai 

masalah terus muncul akibat dari menguatnya 

pramodialisme suku serta agama. Karena hal-hal 

tersebut akhirnya yang paling renta terkena dampak 

dan imbasanya adalah para perempuan dan kaum 

minoritas. Posisi mereka semakin terpuruk, tidak 

jarang perempuan dijadikan simbol dalam mencapai 

suatu tujuan dalam konteks pluralisme, baik itu isu 

agama ataupun isu suku. Sehingga akhirnya untuk 
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menanggapi hal tersebut KAPAL muncul untuk 

menanggapi berbagai isu perempuan.  

2. Mengapa isu isu gender menjadi hal yang sangat 

penting untuk ditanggapi? 

Jawaban:  
Sebenarnya KAPAL tidak hanya berfokus pada isu 

gender saja. Isu gender itu hanyalah perspektif, 

sehingga KAPAL juga menanggapi tentang isu 

kesehatan fokusnya kesehatan reproduksi, isu 

pendidikan fokusnya pendidikan kritis atau 

alternatif namun basisnya adalah gender. 

3. Bagaimana Institut KAPAL Perempuan 

menanggapi kasus ketidak adilan terhadap 

perempuan di Indonesia? 

Jawaban:  
Melihat tentang berbagai kasus yang dialami oleh 

para perempuan dan selanjutnya mengidentifikasi. 

Menurut KAPAL tidak ada permasalahan yang 

bukan permasalahan perempuan. Di Indonesia, 

keadaan perempuan yang kian rentan baik 

kekerasan, kemiskinan dan lain sebagainya bukan 

hanya karena struktur oleh Negara dan kebijakan 

tetapi juga karna budaya patriarki. Sehingga 

KAPAL percaya bahwa apabila perempuan bisa 

memimpin, semakin cerdas pula maka Negara akan 

semakin baik. Dengan memberdayakan perempuan 

serta meberikan paham kritis, pengembangkan 

pengetahuan dan mendorong perempuan untuk 

dapat melakukan advokasi terkait kebijakan yang 

tidak sesuai maka hal tersebut samadengan 

menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan. 

4. Apa saja isu tentang kesetaraan hak perempuan 

yang tengah diperjuangkan oleh Institut KAPAL 

Perempuan? 

Jawaban:  
Isu kesehatan reproduksi, isu pendidikan alternatif, 

isu kemiskinan, pencegahan perkawinan anak, 
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memperjuangkan akses program jaminan sosial dan 

lain-lain. 

5. Apakah KAPAL Perempuan juga turut menanggapi 

beberapa isu internasional terkait gender?  

Jawaban: 

Ada, yaitu terkait isu pendidikan. Upayanya untuk 

melakukan advokasi pendidikan formal. KAPAL 

bersama berbagai rekannya membentuk e-net for 

justice atau education network for justice in 

Indonesia. 

6. Apakah ada LSM atau organisasi serupa yang ikut 

bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan? 

Jawaban:  

Ada, diantaranya adalah: LPSD Mitra atau 

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, 

KPS2K atau Kelompok Perempuan dan Sumber 

Sumber Kehidupan dan YKPM Sulawesi Selatan 

atau Yayasan Pengkajian Pemberdayaan 

Masyarakat Sulawesi Selatan. 

7. Terkait beberapa permasalahan gender yang ada di 

Indonesia, apa sajakah upaya upaya KAPAL 

Perempuan untuk membantu mengurangi 

permasalahan tersebut? 

Jawaban:  
Menumbuhkan paham pemikiran kritis terhadap 

perempuan, membentuk sekolah perempuan yang 

kini telah banyak tersebar di Indonesia khususnya di 

daerah NTB, NTT, Sulsel, Gresik, Jakarta, 

membangun basis kelompok dan melakukan 

advokasi 

8. Apakah alasan dari dibentuknya sekolah feminist?  

Jawaban: 

Untuk menumbuhkan sadar pendidikan dalam 

konsep dan metodologi perempuan. KAPAL juga 

melakukan berbagai pelatihan terhadap para aktivis, 

buruh perempuan maupun pekerja rumah tangga 

perempuan, baik dalam wilayah kota maupun desa 
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terpencil di Indonesia maupun wilayah konflik serta 

bencana. Pelatihan dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan bagi para perempuan untuk melewati dan 

mengatasi berbagai isu yang tengah terjadi. 

9. KAPAL Perempuan adalah salah satu LSM yang 

memiliki beberapa sekolah perempuan yang 

tersebar di beberapa daerah di Indonesia, apakah 

tujuan dari pembentukan sekolah perempuan 

tersebut? 

Jawaban:  

Sejak awal sekolah perempuan memiliki 2 tujuan 

yang diperjuangkan, yaitu adalah: kepemimpinan 

perempuan dan pengembangan nilai-nilai 

pluralisme. 

10. Apa saja kah langkah-langkah atau upaya advokasi 

yang selama ini telah dilakukan untuk mewujudkan 

perlindungan hak asasi manusia berperspektif 

keadilan gender di Indonesia? 

Jawaban:  

Menanamkan Pendidikan Kritis, Memberikan 

amunisi kepemimpinan perempuan melalui Sekolah 

Perempuan, menanggapi berbagai program 

perlindungan sosial dengan cara menghadirkan 

perempuan dalam pembuatan suatu kebijakan. 


