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Panduan Pengguna PeaceFem  
 

Panduan Pengguna versi video: https://youtu.be/e5mqBwuvpcE  

 

Google Play: https://bit.ly/2BRON1i  

App Store untuk iPhone: https://apple.co/3eEgdGd 

 
Versi 2, Desember 2023 

 
PeaceFem adalah aplikasi seluler, yang dapat digunakan di Android dan iPhone dan merupakan 
aplikasi yang menggambarkan pelibatan perempuan dalam proses perdamaian di seluruh dunia. 
PeaceFem menyediakan informasi tentang strategi yang telah digunakan advokat hak-hak perempuan 
untuk memengaruhi perjanjian perdamaian, informasi tentang faktor pendukung dan penghambat 
yang membentuk ruang untuk memengaruhi, serta ketentuan gender dalam perjanjian perdamaian 
yang dihasilkan dan informasi tentang seberapa baik pelaksanaannya. 
 
Kontribusi untuk bidang PeaceTech yang berkembang, yang menggunakan teknologi untuk 
mendukung pembangunan perdamaian, meliputi mediasi perdamaian, PeaceFem menyatukan data 
mengenai perempuan dan pencapaian perdamaian dalam satu aplikasi yang mudah digunakan dalam 
bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa Indonesia. Aplikasi ini dimaksudkan untuk 
digunakan oleh advokat hak-hak perempuan, mediasi, tim mediasi dan perundingan, serta aktor lain 
yang bekerja di bidang perdamaian dan keamanan. Aplikasi ini juga bertindak sebagai inspirasi bagi 
siapa pun yang berminat dalam mediasi perdamaian inklusif. 

Aplikasi ini dirancang agar intuitif, tetapi Panduan Pengguna ini menjelaskan cara menavigasi alat 
dan hasil di dalam aplikasi, informasi tentang sumber data, serta ucapan terima kasih.  

 

 
 

https://youtu.be/e5mqBwuvpcE
https://bit.ly/2BRON1i
https://apple.co/3eEgdGd
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Cara menggunakan PeaceFem 
 

Halaman Pencarian 
 

Menu sudut kanan atas: 

Tombol ini membuka daftar yang berisi dua tautan, 
‘Ubah bahasa’ dan ‘Tentang Kami’. Aplikasi ini saat ini 
tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa 
Prancis, dan bahasa Indonesia yang telah 
diterjemahkan sepenuhnya. 
 

Halaman utama dan alat pencarian: 
Pencarian di basis data dapat dilakukan 

 berdasarkan wilayah (5 secara keseluruhan), 

 berdasarkan negara/entitas (28 secara 
keseluruhan), 

 berdasarkan proses perdamaian (23 secara 
keseluruhan), 

 berdasarkan kategori strategi (7 secara 
keseluruhan), 

 berdasarkan kategori ketentuan (11 secara 
keseluruhan), 

 berdasarkan nama perjanjian (pencarian kata 
bebas), 

 dan dengan gabungan dari beberapa kriteria 
tersebut. 
‘Atur ulang’ membatalkan pilihan semua kategori yang 
dipilih dan mengatur ulang alat pencarian ke 
pengaturan defaultnya. 

 
 

Navigasi bilah bawah:  
Tombol ‘Wilayah’, ‘Negara’, ‘Strategi’, dan ‘Ketentuan’ di bilah bawah mengarahkan ke halaman 
individu dengan ikon untuk dijelajahi. Hasil yang dihasilkan melalui fungsi penelusuran ini sama 
dengan yang dapat dicari menggunakan alat pencarian. Lihat di bawah ini. 
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Hasil Pencarian yang Dihasilkan: 
 

Menu sudut kanan atas: 
Tombol ini akan membuka daftar yang berisi dua tautan, 
‘Urutkan Menurut’ dan ‘Filter Berdasarkan’, yang mana hasil 
pencariannya dapat disempurnakan. 
 

Bilah ‘Total Catatan’:  
Jumlah hasil keseluruhan untuk kriteria yang sedang dicari. 
Bilah tersebut juga meringkas kriteria yang dimasukkan ke 
alat pencarian untuk menampilkan hasil. 
 

Kotak entri: 
Negara/entitas: Baris ini mencantumkan semua negara dan 

entitas yang merupakan pihak dari perjanjian 
perdamaian. 

Nama Perjanjian: Ini adalah judul lengkap dari perjanjian 
perdamaian, yang memiliki tautan ke teks perjanjian 
dalam format PDF. 

Tanggal Perjanjian: Perjanjian tersebut ditandatangani pada 
tanggal ini. Hasil ini dapat difilter berdasarkan. 

Detail konflik: Tautan menuju www.peaceagreements.org,  di 
mana deskripsi mengenai konflik yang lebih luas 
mengenai perjanjian tersebut dapat ditemukan. 

 
 
 
 
 

Tombol ‘Ketentuan Gender’, ‘Strategi’, ‘Faktor Pendukung dan Penghambat’, serta ‘Ketentuan Gender dalam 
Perjanjian   Lain’ membuka kotak munculan dengan ringkasan studi kasus mengenai perjanjian ini. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peaceagreements.org/
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Sumber Data 
 

Data dan penelitian yang ditampilkan pada PeaceFem telah diproduksi oleh PeaceRep: Platform 
Bukti Resolusi Perdamaian dan Konflik Basis Data Perdamaian PA-X, Perdamaian Inklusif, dan Pusat 
Gender, Perdamaian, & Keamanan Monash.  

 

Ketentuan Gender dan Pelaksanaan: 
Ringkasan dari setiap ketentuan gender dalam perjanjian, dikelompokkan menjadi 11 kategori, yang 
diambil dari pengodean di basis data Gender PA-X. Dalam perjanjian yang lebih panjang, beberapa 
ketentuan dipersingkat secara substansial dan hanya menyoroti elemen gender yang terkandung di 
dalamnya untuk aksesibilitas. Pengguna dapat mengakses basis data Gender PA-X selengkapnya 
melalui tautan luar, atau PDF perjanjian entri untuk membaca teks lengkap ketentuan perjanjian 
tersebut. 
Perkiraan status pelaksanaan ketentuan disediakan oleh Pusat Gender, Perdamaian, dan Keamanan 
Monash. Ini adalah representasi teks dari skor numerik yang diberikan pada setiap ketentuan sesuai 
dengan pengetahuan tentang ketentuan tersebut di antara masyarakat, status pelaksanaan dari 
infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan ketentuan, dan bukti atas atau potensi ketentuan 
ini memiliki hasil yang positif tentang kesetaraan gender ketika dilaksanakan.   

 

Strategi 
Ringkasan dalam kotak ini diambil dari studi kasus yang tersedia secara publik mengenai pelibatan 
dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, dari seri ‘Perempuan dalam Proses 
Perdamaian dan Transisi’ Perdamaian Inklusif dan/atau proyek ‘Pemetaan Perdamaian’ Pusat 
Gender, Perdamaian, & Keamanan Monash. Pengguna dapat mengakses studi kasus lengkap melalui 
tautan luar pada setiap entri. Satu-satunya pengecualian adalah entri untuk proses pasca pemilihan 
umum Zimbabwe, yang berdasarkan pada penelitian berbasis desk PeaceRep. 

 

Ketentuan Gender dalam Perjanjian Lain: 
Tautan luar ini mengarahkan pengguna ke lini masa dari semua perjanjian lain dalam proses 
perdamaian ini yang mengandung ketentuan gender, yang ditarik dari data pada basis data Gender 
PA-X PeaceRep. 
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Terjemahan bahasa Indonesia PeaceFem telah didukung oleh 2M Language Services, Australia, dan 
Prischa Listiningrum, Faculty of Law Universitas Brawijaya. Terjemahan bahasa Arab dan Prancis 
PeaceFem telah didukung oleh UN Women, dan Juline Beaujouan, University of Edinburgh.  
 
Tim PeaceFem menganjurkan pengguna mengirimkan umpan balik mengenai aplikasi guna 
memungkinkan perbaikan dan pembaruan mendatang. Silakan kirim email ke peacefem@ed.ac.uk 
dan wps.roas@unwomen.org disertai dengan komentar Anda.   

mailto:peacefem@ed.ac.uk
mailto:%20wps.roas@unwomen.org

