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 Diawali dengan terbentuknya organisasi pergerakan yang bergerak di bidang kampanye 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perdamaian, dan pemberdayaan perempuan yang 

lahir dari kerja sama AMAN Indonesia, GNWP, dan MUSLIMAT NU. Girls Ambassador for 

Peace (GA4P) bergerak melalui program-program terencana yang bertujuan untuk 

mengkampanyekan perdamaian di seluruh Lamongan. Bentuk program tersebut berupa refresher 

course yang bertujuan memberikan pembekalan materi pada anggota GA4P soal isu-isu penting 

yang berkaitan dengan perdamaian dan pemahaman gender, kemudian bentuk program lain adalah 

Peace goes to School, dimana GA4P pergi ke beberapa sekolah di Lamongan untuk 

mengkampanyekan perdamaian langsung kepada para pelajar, dan tentu saja ada beberapa 

program lain yang akan dilaksanakan oleh GA4P di waktu mendatang untuk merealisasikan tujuan 

terbentuknya organisasi ini. Yaitu mewujudkan perdamaian bagi masyarakat dan kesetaraan bagi 

perkembangan diri para perempuan di Lamongan.  

 Pelaksanaan program Peace goes to School diawali di MA Matholi’ul Anwar Simo, hari 

Selasa, tanggal 12 Februari 2019 yang pada perencanaannya akan dilaksanakan juga di dua sekolah 

lain di daerah Lamongan bagian pusat kota dan Lamongan bagian pesisir. Kegiatan yang 

berlangsung dari pukul 10.00-13.00 WIB ini diikuti oleh 400 siswi kelas sebelas MA Matholi’ul 

Anwar. Dengan pemeberian materi berupa pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi yang 

disampaikan oleh dokter Elza Amelia Firdaus, MD dan materi mengenai Woman Leadership yang 

disampaikan langsung oleh Ibu Kartika Hidayati sebagai ketua PC MUSLIMAT NU sekaligus 

wakil bupati kabupaten Lamongan yang mendukung organisasi ini sejak awal dibentuknya akhir 

2017. 

 Peace goes to School dimulai dengan pembukaan secara resmi oleh kepala MA Matholi’ul 

Anwar kemudian dilanjutkan oleh materi mengenai pentingnya mengenal dan menjaga kesehatan 

reproduksi. Pengenalan anatomi organ reproduksi menjadi pembuka disampaikannya materi ini. 

Kemudian dilanjutkan kepada pengenalan kelainan maupun penyakit yang berpotensial terjadi dan 

menjangkit organ reproduksi, pemakaian pakaian dalam yang baik serta pemberian gizi yang 



sesuai untuk menjaga stabilitas kesehatan tubuh, ada juga pencegahan dan pengobatan maupun 

penanganan dasar terhadap menyakit yang menjangkit organ reproduksi. Dan ditutup dengan sesi 

Tanya jawab bersama peserta. Diharapkan, dengan diberikannya materi ini, peserta mampu 

menjaga kebersihan tubuh terutama organ reproduksi dan merawatnya agar terjauh dari penyakit 

yang berbahaya. 

 Sesi materi berikutnya adalah Woman Leadership, pada sesi ini para pelajar dikenalkan 

pada bentuk-bentuk kepemimpinan dan berusaha membangun mindset kepercayaan diri seorang 

perempuan dalam misi menjadi seorang pemimpin bukan hanya pada komunitas-komunitas kecil 

seperti keluarga dan organisasi sekolah saja, melainkan juga pada komunitas yang cakupannya 

lebih besar dalam proses pengambilan keputusan maupun proses pemberian perubahan, yaitu 

kepemimpinan pada sistem pemerintahan. Mampu menempatkan diri dengan baik dalam berbagai 

suasana, mampu membaca situasi, dan memiliki strategi dalam menyelesaikan masalah ditekankan 

untuk dimiliki tiap individu untuk menjadikan diri mereka semakin kompeten dalam keikutsertaan 

mereka sebagai calon-calon pemimpin masa depan yang turut serta berperan dalam pembangunan 

dan perubahan. Kepercayaan diri disini menjadi salah satu poin utama yang ditekankan juga agar 

para perempuan memiliki keberanian melakukan hal-hal besar dan mampu terbebas dari anggapan-

anggapan yang masih berkembang mengenai kelemahan dan kurang kompetennya perempuan 

terutama dalam hal kepemimpinan. Sesi ini juga ditutup dengan Tanya jawab yang menunjukkan 

antusiasme peserta dalam program ini begitu besar dan semangat mereka untuk belajar 

menunjukkan hasil yang baik.  

 Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan muda khususnya di kabupaten 

Lamongan mampu mengembangkan diri dengan baik melalui pengetahuan-pengetahuan yang 

diberikan.  


