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A. Latarbelakang 

Ketidaksanggupan kita membangun pengertian yang benar tentang kenyataan sosial 
membuat kita mengalami kelumpuhan politik. Kelumpuhan ini semakin diperparah oleh 
ketakpahaman kita atas historiografi politik kita sebagai bangsa.  

Politik sebagai gerak mengonsolidasikan dan mengorganisasikan kekuatan nasional 
demi kepentingan bangsa dan seluruh rakyat tereduksi menjadi kebisingan kontestatif di 
antara para elit politik di dalam kegiatan pembagian kekuasaan. Ribut-ribut soal 
Pemilukada, konflik partai politik yang tak berkesudahan, pembagian kekuasaan baik di 
lembaga legislatif maupun eksekutif, dan belakangan isu resuffle kabinet Jokowi-JK adalah 
sebagian peristiwa yang oleh sebagian kalangan dinilai, itulah politik. Sejak 1998 politik kita 
tidak menandakan kemajuan berarti pada tingkat polity yang menggeser relasa-relasi 
kekuasaan pada level nasional, regional dan internasional. Ini disebabkan karena kita Gagal 
Baca, Gagal Paham dan lalu mengakibatkan Gagal Menetapkan Agenda-agenda Politik 
Bangsa.  

Kegagalan ini mengakibatkan kita lumpuh secara politik karena pengertian kita yang 
keliru tentang makna politik yang paling dasar. Akibat lanjutannya adalah kita kesulitan 
membangun skema-skema politik di luar partai politik yang sebenarnya dan seharusnya 
bisa kita desain dan lakukan bersama-sama dengan menyadari sepenuhnya bahwa kita 
berada di dalam ruang dan realitas sosial yang komplek dan rumit. Keadaan yang demikian 
menghendaki kepekaan dan ketajaman memahami dan menganalisis kenyataan sosial 
sebagai basis untuk melakukan analisis politik dan selanjutnya menetapkan posisi politik. 

Agar tidak Gagal Baca dan Gagal Paham lalu mengalami kelumpuhan politik, setiap 
oponen demokrasi dan aktivis masyarakat sipil (organized civil society) semestinya 
mengenali setiap discourse dan field politik sebagai medan tempur dengan baik sehingga 
terhindar dari kekacauan perspektif dan kesalahan analisis, yang jika dibiarkan akan 
berimplikasi negatif bagi penegasan posisi politik. Dengan kecakapan analisis yang dimiliki 
aktivis masyarakat sipil diharapkan dapat memposisikan diri di tengah-tengah struktur 
ekonomi-politik secara tepat dan strategis. Lebih dari kejelasan posisi politik aktivis 
masyarakat sipil di banyak tempat mengalami eksklusi dan marjinalisasi di dalam proses-
proses politik yang penting. Karena itu, kapasitas politik menjadi sesuatu yang dibutuhkan 
agar mereka mampu mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan-kepentingan rakyat 
yang spesifik.  

Mempertimbangkan hal tersebut SATUNAMA kembali akan menyelenggarakan 
Pelatihan Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL) level III di Yogyakarta. CEFIL 
adalah bagian dari Pendidikan Politik bagi Aktivis Masyarakat Sipil sehingga mereka mampu 
menentukan posisi politik.  

 
 
 



B. Deskripsi Materi Pelatihan  
Materi CEFIL level III dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, pengembangan kecakapan 

menganalisis kenyataan sosial, nalar sosial, dan struktur sosial yang tersembunyi, yang 
tidak disadari, yang [acapkali] tidak dikenali, yang tidak teraba akan tetapi begitu rupa –
secara determinan, manipulatif dan terselubung – menggerakan prilaku sosial sehari-hari.  

Pada CEFIL level III kali ini pembelajaran akan difokuskan pada  pengembangan 
kemampuan melakukan analisis politik yang dibangun dari kenyataan sosial yang ada. 
Kemampuan memilih posisi politik dan menuangkannya dalam Kertas posisi dan adalah 
bagian integral pada bagian ini. Kedua, pengembangan kapasitas politik, terutama dalam 
menyatakan posisi politik melalui Kertas Posisi. Kedua bagian di atas akan dilaksanakan 
secara “klasikal dan praktik”.   
 

Berikut di bawah detail materi yang akan disampaikan pada pelatihan CEFIL level III:  
o Analisis sosial  
o Analisis kekuasaan 
o Analisis politik 
o Posisi politik 
o Kertas posisi  

 
C. Tujuan dan Target 

Tujuan 

 Meningkatkan ketajaman analisis peserta tentang kenyataan sosial  

 Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis politik; 

 Meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun kertas posisi; 

 Memperkuat kemampuan peserta dalam menentukan posisi politik; 
 
Target Capaian 
Peserta mampu melakukan analisis sosial-politik sekaligus menentukan posisi politik dalam 
mengembangkan demokrasi di Indonesia.  

D. Metode  
Metode pembelajaran partisipatoris menjadi pilihan dalam diskusi selama pelatihan. 
Metode ini meliputi dialog, field work, live-in, praktik, brainstorming-reframing, game, 
diskusi & kerja kelompok dan berbagi pengalaman.  

 
E. Fasilitator 

 Tim fasilitator: Insan Kamil, Nunung Q dan Afif Toha. 
 
F. Narasumber  

1. Dr. Emmanuel Subangun 
2. B. Herry Priyono, Ph.D* 

 
G. Kategori dan Kriteria Peserta 

 Aktivis masyarakat sipil (jurnalis, aktivis gerakan buruh, aktivis petani, aktivis 



lingkungan, aktivis gerakan mahasiswa, akitivis perempuan, aktivis Ormas, dll); 
 Memiliki pengalaman dalam bidang pengembangan demokrasi, civil society, 

pemberdayaan masyarakat dan advokasi minimal 4 tahun; 
 Memiliki pengalaman memimpin organisasi (tidak harus ketua organisasi) 
 Mendapat rekomendasi dari organisasinya; 
 Bersedia mengikuti seluruh proses. 

(Perempuan, LGBT dan Diffable didorong untuk mendaftarkan diri dalam pelatihan ini) 

 Belum pernah mengikuti CEFIL Level III 
 
H. Pendaftaran dan Pengumuman 

 Cara Mendaftar 
Peserta melengkapi: 
1. Formulir Pendaftaran 
2. Lembar Opini (Tulisan) 
3. Lembar Rekomendasi 
Dan mengirimkannya pada panitia CEFIL SATUNAMA ke alamat email berikut: 
cefil@satunama.org.  
 

 Masa Pendaftaran 
Pendaftaran ini dibuka sejak tanggal 03 Juli 2015 dan akan ditutup pada tanggal 26 Juli 
2015, Pukul 24.00 WIB. 

 Pengumuman Hasil Seleksi 
Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 30 Juli 2015 melalui website 

http://cefil.info/ dan http://satunama.org/. Peserta yang lulus seleksi juga akan 
mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk memberikan konfirmasi kepastian 
keikutsertaan. 

 
I. Waktu pelaksanaan  

Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 08-13 Agustus 2015 di Balai Latihan 
SATUNAMA, Jl. Sambisari No. 99 Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.  
 

J. Contact Person 
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi: Afif Toha, kontak 081 249 789 435;   
e-mail: afifudintoha@satunama.org 
  
 

K. Lain-Lain 
Panitia Pelatihan CEFIL menanggung seluruh biaya akomodasi dan konsumsi peserta 
selama pelatihan berlangsung. Transport peserta dari tempat asal ke lokasi pelatihan (dan 
sebaliknya) ditanggung oleh masing-masing peserta. 
 

 
*dalam konfirmasi. 
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