
 
 

Term	of	Reference	
Social	Justice	Youth	Camp	(SJYC)	2019	

 

Latar	Belakang	
Masyarakat yang berkeadilan Sosial menjadi upaya dan kerja yang tak pernah habis di Negara 
tercinta, Indonesia.  ISJN melihat, untuk semakin maju dalam upaya dan kerja itu, diperlukan 
kader-kader muda yang memahami dengan benar apa itu keadilan sosial, pentingnya 
menghadirkan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial itu dan bagaimana menciptakannya 
bersama.  

ISJN menyadari sungguh pentingnya hal itu, sehingga sejak 2012 ISJN Chapter Jogyakarta 
membidani lahirnya sebuah konsep untuk kaum muda yang dinamakan Social Justice Youth Camp 
(SJYC). Nama dan konsep ini menjadi kebanggaan ISJN dan dikembangkan terus untuk dapat 
dipakai dalam konteks yang beragam sebagaimana beragamnya Indonesia. Pengembangan SJYC 
dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kepakaran yang dimiliki anggota ISJN di bidang 
pemberdayaan kaum muda.  Dengan mengkombinasikan berbagai sumber daya yang menjadi 
kekayaan ISJN itu, saat ini ISJN sudah memiliki modul SJYC yang akan diterapkan secara luas. 

Adanya kebutuhan untuk membentuk kaum muda Indonesia menjadi kader, serta adanya 
ketersediaan sumberdaya pada ISJN itulah yang kemudian mendorong ISJN menyelenggarakan 
Kemah Pemuda untuk Keadilan Sosial di tahun 2018 – 2019, sebagai salah satu program dari 
SIMON Project yang didukung oleh the Ford Foundation. Program ini menjadi salah satu media 
untuk membumikan keadilan sosial di Nusantara tercinta. Besar harapan kami, kawan-kawan ISJN 
akan ikut terlibat menyukseskan kerjasama dengan the Ford Foundation ini.  
 

Tujuan	
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah: 

• Memberdayakan generasi muda yang saat ini adalah pelajar SMA/SMK/MA terpilih untuk 
memiliki perspektif dan komitmen penerapan nilai-nilai keadilan sosial , seperti kesetaraan 
jender, penghargaan atas perbedaan pemikiran dan keyakinan, membantu kelompok 
minoritas dan rentan.  

• Membangun jiwa yang peka terhadap isu-isu ketidak adilan sosial; sebagai cikal bakal 
terbentuknya pemimpin yang nasionalis, demokratis dan humanis  

• Membangun jaringan remaja yang memiliki common vision untuk masyarakat yang 
berkeadilan sosial 

• Mempublikasikan pengetahuan tentang isu-isu keadilan sosial yang digali oleh peserta 
Kemah Pemuda demi memperluas jejaring Social Justice (SJ) 

 
 



 
 

Output	
Dari kegiatan ini, diharapkan akan diperoleh output berupa: 

• 25 SJ agen yang akan belajar dan langsung mendalami isu-isu keadilan sosial yang ada di 
masyarakat sekitarnya; 

• 25 SJ agen ini akan masuk dalam Indonesian Youth Network for Social Justice atau Jaringan 
Pemuda Indonesia untuk SJ 

• 25 essai dari tiap pelaksanaan SJYC akan diikutkan pada seleksi naskah untuk dipublikasi 
dalam bentuk buku bertajuk: visi remaja untuk Indonesia berkeadilan sosial. 

 

Kelompok	Sasaran	
Program ini mentargetkan 25 pelajar SMA/SMK/MA; yang akan dipilih dengan kriteria berikut: 

a. Pelajar kelas X dan XI 
b. Aktif dalam organisasi sekolah  
c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan / keagamaan di luar sekolah 
d. Memiliki kepedulian sosial dan memiliki visi Indonesia berkeadilan Sosial; terlihat dari opini 

atau essai yang ditulis sebagai bagian dari syarat pendaftaran 

Metode pemilihan peserta dapat mencakup langkah-langkah berikut: 
a. Mengumumkan secara terbuka melalui media sosial ataupun media lainnya / menyurati 

semua sekolah 
b. Membuka kesempatan mendaftar seluas-luasnya bagi pelajar; dengan deadline waktu 

yang disesuaikan dengan jadwal persiapan kegiatan 
c. Menyeleksi sesuai kriteria; point terbesar haruslah pada opini atau essai 
d. Memilih hanya 25 peserta 
e. Mengumumkan hasil seleksi  
f. Mengirimkan surat kepada sekolah dan orang tua (undangan dan surat izin, dll) 

Dalam seleksi hingga pengambilan keputusan akhir, hendaknya memperhatikan:  
a. keragaman sekolah 
b. keragaman daerah asal (harus merepresentasi semua kabupaten yang ada di 

provinsi tempat pelaksanaan) 
c. Keragaman agama 
d. keseimbangan akses untuk laki-laki dan perempuan 
e. keseimbangan akses untuk difable 
f. mempertimbangkan konteks lokal seperti keseimbangan akses untuk semua suku 

yang ada (ingat salah satu nilai ISJN : non diskriminasi) 
g. Setidaknya 1 peserta dari desa tempat kegiatan kemah diselenggarakan 

 
 
 



 
 

Tempat	Penyelenggaraan	dan	Transportasi	
Karena sifatnya community-based, kegiatan ini akan dilaksanakan di desa; Selama kegiatan 
berlangsung, penyelenggara (ISJN dan mitra lokal) maupun peserta harus penuh waktu berada di 
desa atau di masyarakat. 

Mekanisme untuk penentuan lokasi: 
- Mitra lokal mengusulkan sedikitnya 3 lokasi dan diusulkan kepada Presidium ISJN untuk 

diputuskan bersama 
- Mohon diperhatikan beberapa hal di bawah ini dalam pemilihan lokasi: 

o Kemudahan akses ke lokasi 
o pemerintah dan masyarakat setempat yang kooperatif 
o kesediaan masyarakat  
o tersedia ruang umum yang dapat dipakai untuk kegiatan indoor 
o keamanan dan keselamatan peserta, panitia dan fasilitator 

ISJN membiayai transportasi pergi dan pulang dari peserta dengan prinsip efisien namun tetap 
memperhatikan kenyamanan dan keselamatan. ISJN juga menyiapkan dana asuransi untuk 
peserta, panitia dan fasilitator. 

Teknis	Pelaksanaan	
- SJYC dilaksanakan selama 3 hari penuh di lokasi.  
- Kegiatan akan berlangsung pada rentang minggu ketiga April hingga Agustus 2019. Tanggal 

pelaksanaan di tiap daerah akan disepakati bersama kemudian 
- ISJN mempersiapkan modul dan panduan-panduan; Fasilitator berasal dari ISJN 
- Agenda kegiatan secara umum meliputi: 

o Pembukaan – Ramah Tamah dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan 
masyarakat setempat 

o Perkenalan 
o Orientasi; Kontrak belajar, team building, dll 
o Penyajian konsep keadilan sosial  
o Penyajian nilai-nilai ISJN 
o Temu tokoh 
o Change making skills 
o Field trip 
o Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
o Penutupan: Malam budaya dan perpisahan. Sesi ini diharapkan dihadiri oleh 

pemerintah daerah, pemerintah desa setempat dan masyarakat 
- Pihak ISJN yang akan hadir pada saat kegiatan adalah fasilitator dan maksimal 2 orang 

Presidium Nasional 
- SJYC dilaksanakan atas dasar prinsip partisipatif, kemitraan dan ramah lingkungan. 
 
 



 
 

Peran	yang	diharapkan	dari	mitra	lokal	
Dalam kemitraan dengan ISJN, mitra lokal diharapkan dapat melaksanakan peran-peran berikut:  

- Memilih lokasi kegiatan yang sesuai  
- Memastikan ada 25 peserta (memberi peluang sebesarnya kepada perempuan dan 

difabel) 
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait legalitas pelaksanaan 

kegiatan dan penggalangan dukungan  
- Berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk penyelenggaraan SJYC 
- Memilih tempat field trip dan berkoordinasi atau mempersiapkan lokasi  
- Mengatur pembagian peserta dan penyelenggara ke tempat menginap 
- Mengatur konsumsi dengan warga setempat 
- Memfasilitasi acara pembukaan – perkenalan 
- Memastikan partisipasi atau peliputan media setempat 
- Menyediakan kelengkapan administrasi kegiatan dan asuransi peserta kegiatan 
- Menyiapkan notulensi 
- Mendokumentasikan proses kegiatan (foto dan video) 
- Dokumentasi video yang sudah diedit dan dikompilasi (maksimal 15 menit) dan menjadi 

copyright ISJN. Dilarang mempublikasi di Youtube (atau channel daring lain) karena hanya 
akan dipublikasi di Channel Youtube ISJN. Organisasi Mitra bisa mempublikasi video SJYC 
dalam versi lain dan diharapkan tidak sama. 

- Pelaporan (format pelaporan akan diberikan kemudian) 

Kegiatan	dan	Pendampingan	Pasca	Pelaksanaan	SJYC	
Mitra Pelaksana SJYC diharapkan melakukan tindakan sebagai berikut pasca SJYC” 

• Mengumpulkan 25 essai bertema keadilan social dari setiap peserta, kegiatan ini termasuk 
memfasilitasi proses drafting dan penyelarasan bahasa, mengkompilasi dan menyatukan 
naskah. Jumlah naskah harus 25 essai kekurangan jumlah essai akan berujung pada penalti 
yang akan diatur lebih terperinci di dalam kontrak pelaksanaan kemitraan 

• Melakukan pendampingan kepada peserta alumni SJYC untuk melakukan kegiatan dan 
advokasi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal. 

Penganggaran	
Plafond anggaran untuk setiap SJYC adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). 
Nilai ini adalah batas anggaran yang dapat diusulkan oleh mitra ke ISJN. Tabel berikut akan 
digunakan oleh mitra untuk merencanakan dan mengusulkan anggaran. Seperti dapat dilihat pada 
table, terdapat kolom untuk mengisi pembagian beban anggaran. Ini berarti, mitra boleh saja 
menganggarkan diatas plafond, dimana jumlah diatas plafond itu akan dibiayai oleh mitra ataupun 
oleh pihak lain. Sharing budget ini akan menjadi hal penting dalam penilaian. Format budget 
dapat diunduh di website ISJN. 



 
 

Penutup	
Demikian TOR ini kami siapkan sebagai pertimbangan bagi kawan-kawan ISJN atau pun lembaga 
terkait untuk ikut bergabung dalam SJYC 2019. Sekiranya masih dibutuhkan penjelasan lebih 
detail, dapat menghubungi presidium@isjn.or.id atau contact person Presidium Nasional: Lusi 
Peilouw melalui email: lusiapeilouw@isjn.or.id atau call/sms/WA di 08111666686  


