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CAPAIAN PROGRAM 
PESADA TAHUN 2021 

 “SINCERITAS ET SIMPLICITAS” 

Pada tahun 2021 PESADA telah memulai program 

organisasi mengacu pada Teori Perubahan PESADA 2021-

2030.  Pelaksanaan program tahun 2021 dilaksanakan 

masih dalam konteks situasi pembatasan sosial akibat 

pandemic Covid-19 dan terbatasnya dukungan sumberdaya 

dari lembaga dana. Dalam situasi tersebut PESADA 

berusaha secara efektif melakukan pertemuan virtual, 

penggunaan anggaran secara efisien dan menerapkan 

protokol kesehatan Covid-19 dengan jumlah peserta 

terbatas dalam pelaksanaan program kerja.  

Dalam menjalankan organisasi PESADA berpedoman pada 

nilai-nilainya yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku (a) 

Hak Azasi Manusia, (b) Berbasis Hak Asasi Perempuan, (c) 

Kesetaraan & Keadilan Gender, (d) Ketulusan, (e) 

Kesederhanaan, (f) Profesional, (g) Transparan, (h) 

Akuntabilitas, (i) Anti Diskriminasi, (j) Kemandirian, (k) 

Inklusif, (l) Berbagi Daya.  

Berikut ini gambaran umum capaian pelaksanaan program 

kerja tahun 2021:  

 

 

1. Tokoh Adat & Agama: PESADA memfasilitasi

diskusi penyadaran gender bagi 143 terdiri 39 tokoh

adat (3 pr, 36 lk), dan 104 tokoh agama (30 pr 74 lk).

Tokoh adat & agama diharapkan mendukung

kepemimpinan perempuan dan penghapusan

kekerasan terhadap perempuan.  Di wilayah Nias,

diskusi para tokoh adat & agama telah menghasilkan

sebuah buku saku tentang nasehat adat perkawinan

yang sensitive gender di Nias.

2. Kepemimpinan Perempuan: Suara Perempuan

Untuk Keadilan (SPUK) memenangkan 7 calon

kepala desa perempuan dalam Pilkades serentak di

Kab. Dairi, Pakpak Bharat dan Humbang

Hasundutan. SPUK berpartisipasi dalam

MUSREMBANG Desa untuk menyuarakan usulan

program berperspektif  gender dan TPB/SDGs serta

melakukan advokasi isi kontrak politik SPUK Pakpak

Bharat dengan Calon Bupati  agar dituangkan ke

dalam RPJMD Kab. Pakpak Bharat 2021-2026.

Visi : 

Terwujudnya kekuatan ekonomi politik 

perempuan akar rumput yang setara & adil 

gender, inklusif, berkelanjutan dan 

berpengaruh mulai dari tingkat lokal sampai 

global. 

Misi : 

a. Pendampingan pemenuhan hak perempuan 

korban kekerasan, termasuk perkawinan 

anak dan pemenuhan HKSR Perempuan.

b. Penguatan ekonomi perempuan akar 

rumput untuk gerakan ekonomi rakyat yang 

setara gender, inklusif dan berkelanjutan.

c. Menggali dan pengembangan penguatan 

kepemimpinan perempuan dan kelompok 

minoritas di institusi public dan lembaga 

adat & agama untuk 

mewujudkan  masyarakat yang demokratis 

dan menghormati keberagaman, adil gender 

dan tanpa toleransi terhadap segala bentuk 

diskriminasi.

d. Menggali dan mengembangkan sumber 

daya yang mandiri dan berkelanjutan.

e. Menggali dan mengembangkan sumber

daya yang mandiri dan berkelanjutan.

Tap here to add a caption

Outcome 1: Perempuan Feminis diakui kapasitas dan kepemimpinannya dalam gerakan perlawanan 

terhadap fundamentalisme, primordialisme dan oligarkhi di lembaga adat & agama dan 

pemerintahan desa.
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3. Aksi kolektif: SPUK & CU Pesada PEREMPUAN dan PESADA melakukan diskusi-diskusi kritis dan

telah menerbitkan 3 siaran pers dalam rangka memaknai peringatan Hari Peringatan International

Women’s Day, Hari Kartini, Hari Kesehatan Seksual, Hari Pangan, Hari Perempuan Pedesaan, dan 16

Hari Aktivisme Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Outcome 2: Perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai budaya yang 

tidak beradab dan HKSR dijadikan mainstream/arus utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. 

1. WCC Sinceritas-PESADA mendampingi 60 kasus KDRT, 21 kasus kekerasasan terhadap anak

perempuan,18 kasus KTP di ruang publik melalui pendampingan konseling, konsultasi hukum, dll.

• Pembentukan Tim Penanganan KTP Berbasis Komunitas di Desa Sirete, Gido. Kabupaten Nias.

• Narasumber penelitian pro kontra RUU TPKS yang dilakukan mahasiswa FISIP USU.

2. Pengembangan OSS&L di 3 Puskesmas: posko pengaduan & layanan HKSR yang diakses oleh 217

perempuan.

3. Kampanye publik.

• Penggalangan dukungan publik pengesahaan RUU TPKS dan Kampanye Stop Perkawinan Anak.

• Diskusi isu gender & HKSR di Forum Perempuan Muda: 109 perempuan dan 17 org laki-laki.

• Memberikan masukan dalam Ranperda Perlindungan Perempuan & Anak di Kab. Nias Utara.

1. Pendampingan dan pengawasan Koperasi Jasa Pesada PEREMPUAN Tangguh (KJPPT)

Jumlah anggota KJPPT per Desember 2021 mencapai 208 unit yang beranggotakan 14.110 orang (9.616

perempuan anggota regular dan 4.478 anggota istimewa). Daerah pelayanan KJPPT mencakup 189 desa

& 12 kelurahan yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara & Aceh. Sementara CU

primer di Nias, beranggotakan 566 perempuan (26 kelompok) yang tersebar di 25 desa, 12 kecamatan 4

kabupaten/kota.

Saham Pinjaman beredar SHU Asset

2019 22.205.327.677 25.461.337.089 5.186.881.140 31.631.068.830

2020 25.100.103.590 25.424.848.407 4.767.248.462 36.567.526.120

2021 28.067.251.268 29.609.745.973 5.458.225.642 39.706.876.813

Audiensi penanganan kasus KtP ke Polres Dairi Audiensi ke Dinas PPA Kab. Samosir 

Outcome 3: Perempuan Akar Rumput, Petani, PUK-M dan Perempuan Adat berdaulat terhadap 

sumberdayanya dan menjadi motor gerakan dalam memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan 

yang setara-adil gender, inklusif (GESI) dan  berkelanjutan. 
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2. Penguatan Perempuan Petani & Perempuan Adat melalui:

• Pengembangan pertanian metode padi SRI dan kebun organic.

• Pengembangan usaha produk lokal perempuan berbahan VCO (lip balm, body butter, cream anti

nyamuk) bekerjasama dengan Kampanye Pangan Bijak Nusantara – ASPPUK.

• Pendampingan penenun ulos berbahan alami di Kec. Silahisabungan, Dairi dan di Kab. Samosir.

• Menggagas Forum Multipihak Pangan Berkelanjutan Kota Medan bekerjasama dengan Program

Switch Asia-HIVOS.

• Jaringan advokasi potensi dampak food estate di Sumut dan pertambangan timah hitam di Dairi

terhadap sumber penghidupan dan hak-hak perempuan petani, perempuan adat dan kelompok

minoritas dan rentan.

1. Terlaksana diskusi kelompok terfokus di kelompok dampingan untuk mengetahui persoalan kelompok

minoritas & rentan. Hasil FGD menyepakati agar dilaku

2. an pendataan & penjangkauan oleh Kader CU, dan PESADA melakukan diskusi kritis dan advokasi bagi

kelompok minoritas & rentan.

3. Penguatan peran kader perempuan dilakukan melalui diskusi kritis issu gender & HKSR, tim solidaritas

sahabat untuk dukungan anggota CU yang terinfeksi Covid-19,  latihan menggunakan media sosial (FB,

WAG,dll), dll.

Outcome 4: Keterwakilan dan kepemimpinan perempuan termasuk kelompok minoritas dijamin 

dan mendapat pengakuan dari pemerintah, lembaga adat & agama.

Diskusi penguatan peran kader 
perempuan 

Bantuan untuk anggota CU yang 
terinfeksi Covid-19 

Dengar pendapat di DPRD Dairi tentang 
potensi dampak pertambangan 

Menanam padi SRI Minyak kelapa murni (vco) di Nias 

Dengar pendapat tentang isu kelompok 
minoritas dan rentan dlm Rancangan 

RPJMD di DPRD Pakpak Bharat 
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1. Melaksanakan review, evaperca, dan pertanggungjawaban 

publik program tahun 2021. 

2. Perayaan ultah ke 31 PESADA, menguatkan rasa memiliki 

program PESADA 2021-2030 secara praktis bagi personil dan 

kader perempuan sehingga mandiri dan resilient/tangguh. 

3. Internal Control dan Audit Keuangan program tahun 2020. 

4. Konsultansi Pengembangan FMS Pangan Berkelanjutan Kota 

Medan – HIVOS, Pengarusutamaan Gender di GPP-

CDRM/CDS Nomensen dan Evaluasi JPIC SVD Ruteng-NTT. 

5. Aktif dalam jejaring NGO/CSO. 

6. Menginisiasi Tim Solidaritas Sahabat (TSS) untuk 

pendampingan bagi anggota & keluarga terinfeksi Covid-19. 

7. Personil PESADA sebanyak 17 orang (15 Pr & 2 Lk.)  

  

 

Narahubung :  

Dinta Solin – Direktur Eksekutif (+62 81298238224, email: solindinta@yahoo.co.id)  

Kantor : Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)  

Jl. Empat Lima No 24 E, Sidikalang 22212 Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 

Email: perkumpulansadaahmo@gmail.com dan website: www.pesada.org 

Outcome 5: PESADA menjadi lembaga sumber daya yang mandiri dan berkelanjutan serta 

diperhitungkan kepemimpinan dan pengaruhnya di akar rumput, pemerintahan dan jaringan organisasi 

masyarakat sipil dan lembaga penyandang dana hingga di tingkat internasional. 

37 %

35%

28%

Sumber Dana 
Total Penerimaan Rp. 

1.522.853.825

CU Pesada PEREMPUAN Tangguh

Eksternal
Internal

Sambutan Bupati Dairi pada HUT PESADA ke 31 tahun Aksi kolektif IWD tahun 2021 

Peringatan HKS 2021 Anggota PERMAMPU Menggagas FMS Pangan Berkejalanjutan Kota Medan 
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