
Sanggar Suara Perempuan adalah organisasi nirlaba berbentuk yayasan,

berfungsi memberikan pelayanan, memediasi, memfasilitasi, melakukan pendampingan

dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat termarjinal di  NTT, mengembangkan jaringan

dengan berbagai pihak yang terkait dengan dukungan dana dari lembaga donor, usaha mandiri,

kontribusi masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta yang tidak mengikat dan

tidak bertentangan dengan visi dan misi lembaga
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Latar Belakang

Sanggar Suara Perempuan (SSP) lahir dari sebuah

keprihatinan atas realita dimana dalam masyarakat

masih banyak terjadi ketidakadilan yang didasarkan

pada jenis kelamin atau yang disebut ketidakadilan

gender. Perempuan mengalami diskriminasi atau

perbedaan perlakuan dalam banyak hal antara lain: aspek

pendidikan, posisi dalam masyarakat, posisi ditempat

kerja, akses terhadap teknologi, akses terhadap

informasi, akses terhadap jenis usaha yang   bernilai

ekonomi,  beban kerja yang berlebihan, berbagai bentuk

stereotype yang merugikan dan lain-lain termasuk

persoalan kekerasan terhadap perempuan yang

semakin meningkat dari  hari  ke hari mulai dari

kekerasan fisik, mental/psikologis dan  ekonomi.  Hal

ini terjadi karena masih sangat kuatnya budaya

patriarkhi dalam masyarakat serta tingkat pemahaman

dan kesadaran yang terbatas dari berbagai pihak
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sehingga lahir  berbagai perilaku yang melemahkan pihak lain dalam hal ini perempuan. Karena

itu kesadaran perlu ditumbuhkan baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, institusi agama

dan negara dalam berbagai level, untuk  memperjuangkan sistem yang adil gender.

Keadaan ini yang menjadi keprihatinan dan kepedulian SSP untuk mewujudkan pola

relasi yang adil antara perempuan dan laki-laki, menciptakan sikap dan perilaku yang

demokratis tanpa kekerasan serta kesadaran dan kemauan baik dari perempuan maupun

laki-laki untuk berjuang bersama demi adanya pengakuan akan hak-hak perempuan melalui

berbagai upaya dalam semua aspek kehidupan

SSP juga lahir atas prakarsa beberapa aktivis perempuan NTT pada tahun 1992 yakni

Ir. Rambu  A. Mella, Ibu Wiyati WS, Ibu Bibiana Reanghepat dan berbadan hukum pada 19

Juni 1997, dengan dukungan dari berbagai pihak/organisasi/individu yang mempunyai

kepedulian yang sama terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Sejarah Berdirinya Sanggar Suara Perempuan

Lahirnya Yayasan Sanggar Suara Perempuan berawal pada bulan November 1990, ketika

Rambu Atanau Mella bekerja sebagai konsultan pada  yayasan Haumeni, di Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 1992 dan tahun 1996, ia dipercaya

menjadi Direktur Yayasan Haumeni.
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Tahun pertama kepemimpinannya di Yayasan Haumeni, Rambu A. Mella banyak belajar

dan menyaksikan berbagai masalah yang terkait dengan hak-hak perempuan di desa, baik

dalam bidang kesehatan,  sosial budaya, ekonomi maupun pendidikan. Dari realita, ditemukan

pemikiran untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan pemetaan masalah. Pemetaan yang

dilakukan menghasilkan kerangka berpikir tentang Kesehatan Perempuan dan Hak Asasi

Manusia, HIV & AIDS, Lingkungan dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dari pemetaan tersebut juga ditemukan,  banyak perempuan hampir di semua desa di

Kabupaten TTS mengalami kekerasan yang tidak terungkap. Hal ini dikarenakan masyarakat

masih menganggap tindakan kekerasan  adalah hal yang biasa, sehingga tidak ada kepedulian

terhadap berbagai  tindakan kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka. Dan, untuk

menyikapi permasalahan-permasalahan ini, dilakukan minilokakarya yang berkaitan dengan

masalah perempuan dan diikuti oleh para aktivis perempuan di NTT dalam mengidentifikasi

pelanggaran HAM dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Hasil lokakarya disepakati

pembentukan  satu forum sebagai wadah untuk menyikapi persoalan perempuan di desa

yang dinamakan “Forum Perempuan Timor”.

Forum ini mengangkat dua orang staf, yakni Almarhumah Ibu Dinorethy Tallo yang

bekerja pada  bagian Sekretariat, sekaligus pengelolaan informasi dengan membuat selebaran

dan kemudian   didistribusikan ke pedesaan serta Ibu Aleta Baun sebagai  Staf Lapangan

yang bertugas memfasilitasi diskusi dengan perempuan-perempuan didesa.
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Pada tahun 1993, banyak kegiatan yang harus

dilakukan di desa dan membutuhkan dana yang cukup

banyak untuk menjawab tuntutan masyarakat. Akan

tetapi Forum Perempuan Timor masih bernaung di

bawah Yayasan Haumeni, sehingga  sulit  mendapatkan

dukungan dana  secara langsung karena belum berbadan

hukum. Demi kelancaran program, maka pada bulan Juni

1996 Forum  Perempuan Timor berbadan hukum dan

berganti nama menjadi “Yayasan Sanggar Suara

Perempuan”. Berdirinya yayasan ini tidak terlepas dari

peran beberapa aktivis  perempuan, yaitu Ibu Galuh

Wandita dan Ibu Karen Campbell Nelson serta beberapa

tokoh perempuan lainnya.

Perkembangan kegiatan setiap tahun terus

berjalan dengan melakukan diskusi-diskusi, workshop,

pelatihan dan diseminasi informasi. Pengalaman kerja

bersama masyarakat, menjadikan SSP terus berkembang

dan mulai memperluas program serta pelayanan, dan

pada  tahun 1997-2001 dipercaya oleh mitra LSM bagian
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timur sebagai sekretariat untuk JKPIT (Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur).

Selanjutnya pada tahun 1998,  SSP dipercaya oleh AusAid untuk penyaluran bantuan bagi

korban bencana akibat perubahan iklim di Kecamatan Amanuban Selatan

Seiring dengan berjalannya waktu, program kerja Sanggar Suara Perempuan semakin

berkembang dan lebih fokus pada isu HAM, Gender dan Keseharan Reproduksi. Sejak tahun

2000, Sanggar Suara Perempuan fokus pada  isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

serta  mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam  melakukan pendampingan dan

pengorganisasian masyarakat. Sanggar Suara Perempuan juga mengambil sikap sebagai Pusat

Komunikasi dan Informasi Gender, Kesehatan Reproduksi dan HAM  termasuk

didalamnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Rumah Perempuan Kupang

Tahun 1999, Sanggar Suara Perempuan (SSP) SoE, mendampingi kasus perkosaan yang

terjadi di Kota Kupang.  Kasus tersebut menjadi sorotan khusus media di NTT karena

pelakunya terdiri dari beberapa orang laki- laki dan korbannya adalah seorang ibu muda yang

kemudian mengalami depresi  berat  akibat kasus yang di alaminya. Dalam melakukan

pendampingan terhadap korban baik  konseling maupun pendampingan terhadap  proses

penyelesaian kasus secara hukum, kurang maksimal karena jarak yang cukup jauh antara
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Soe dan Kupang. Dan, dalam perjalanan kasus ini tidak dapat diproses hukum karena

kekurangan alat bukti.  Kasus inilah yang mendorong  SSP mendirikan  lembaga  yang sama

di Kota Kupang karena belum ada lembaga yang bekerja dengan isu yang sama di Kupang.

SSP mempunyai keyakinan, kasus yang dilaporkan masih sebagian kecil dari situasi yang

terjadi di kota kupang, pasti masih banyak kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan.

Ir. Rambu A. Mella, sebagai direktur SSP  mendiskusikan konsep awal pendirian

organisasi di Kupang bersama Ibu Desti Murdijana dari (PIKUL: Penguatan Institusi dan

Kapasitas Lokal) dan Tahun 2000 atas dukungan PIKUL, SSP merintis pendirian Rumah

Perempuan di Kupang.

Untuk menjalankan kegiatan di Rumah Perempuan, SSP mengutus seorang staff yang

bertanggungjawab yakni Ibu Juliana Ndolu. Awal berdirinya Rumah Perempuan merekrut

beberapa relawan untuk membantu kerja-kerja yang dilakukan. Saat ini Rumah Perempuan

tetap bekerja dengan isu yang sama dengan Sanggar Suara Perempuan.
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Visi

Terciptanya lembaga yang memiliki sumber daya yang

profesional, eksis dan konsisten

terhadap perjuangan keadilan

gender sehingga tercapainya relasi

laki-laki dan perempuan  yang adil, demokratis, damai

dan sejahtera pada semua level”

Rumusan pernyataan visi tersebut diatas mempunyai makna:

Relasi laki-laki dan perempuan yang adil dan demokratis.

Adalah upaya melakukan perubahan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki

melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan dan laki-laki untuk memiliki

sikap dan perilaku yang tidak merugikan salah satu pihak, saling menghargai,

menghormati, bebas menyatakan pendapat, memiliki akses dan kontrol yang sama

terhadap berbagai sumberdaya serta memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Relasi laki-laki dan perempuan yang damai sejahtera.

Perempuan dan laki-laki merasa aman, nyaman, tidak ada kekerasan fisik, mental, seksual,

ekonomi, sehingga dapat mengaktualisasikan kehidupannya dengan damai sejahtera.
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Misi

Mewujudkan pendampingan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan secara terpadu dan prima yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai

sesuai dengan kebutuhan korban.

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran perempuan laki-laki  tentang isu

hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan gender

agar perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai program pembangunan

dan posisi strategis baik dalam lembaga formal maupun non formal.

Mengembangkan dan mempromosikan pangan lokal sebagai komoditas unggulan sebagai

salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat dampingan melalui berbagai usaha

tani dan usaha produktif lainnya dengan bermitra pada pihak lain.

Memperjuangkan adanya komitmen pemerintah, swasta dan LSM serta semua pihak

untuk memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

termasuk buruh migran dalam melakukan perubahan dan pembuatan kebijakan yang

tidak diskriminatif serta melestarikan nilai-nilai budaya yang berpihak pada keadilan

gender dalam rangka mengimbangi budaya luar yang merugikan masyarakat.

Meningkatkan kapasitas staf terkait dengan bidang-bidang yang digeluti SSP dan

merekrut staf yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang
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dibutuhkan oleh lembaga serta mengupayakan peluang-peluang kemitraan dengan pihak

pemerintah, swasta, INGO, NGO dan pihak lainnya yang tidak mengikat termasuk

fundraising mandiri lembaga demi mendukung tersedianya sarana-prasarana yang

memadai untuk melaksanakan  pelayanan yang optimal dan berkelanjutan.
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Tujuan :

Meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia dalam

rangka terwujudnya

pelayanan bagi perempuan

dan anak korban kekerasan,

serta mengakses berbagai

sumber daya.

Meningkatkan akses dan

kontrol perempuan dan

laki-laki terhadap berbagai

informasi yang meliputi isu

hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan gender.

Meningkatkan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk diakomodir disetiap

posisi strategis dalam lembaga formal maupun non formal.

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan semua pihak dalam melakukan

perubahan kebijakan yang adil gender.
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Nilai-nilai Organisasi

Nilai yang dianut SSP adalah

Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kejujuran, Keterbukaan, Solidaritas, Kemitraan, Transparan

dan Akuntabel, Profesional, Mandiri, Tanggung jawab, Demokratis, Partisipatif.

Program Utama

Pendampingan dan pelayanan perempuan

dan anak termasuk buruh migran korban

kekerasan.

Penguatan kapasitas staf dan masyarakat

Pengorganisasian masyarakat dan advokasi

kebijakan.

Komunikasi dan informasi publik
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Saat ini Sanggar Suara Perempuan bekerja dengan

Divisi-divisi sebagai berikut:

Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sanggar Suara perempuan memberikan

layanan konseling dan dukungan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan

melalui Divisi Pendampingan dan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan. Layanan yang diberikan antara

lain :

Konseling (Tatap muka langsung)

Perempuan dan anak korban kekerasan dapat menerima layanan konseling secara

langsung (tatap muka) setiap hari kerja (Senin-Jumat, jam 09-00 s/d 17.00 wita).

Konseling intervensi krisis disediakan apabila diperlukan. SSP juga membantu korban

untuk mendapat layanan kesehatan maupun bantuan hukum melalui kerjasama dengan

instansi pemerintah lainnya seperti rumah sakit dan polisi.
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Shelter

SSP menyediakan tempat tinggal yang aman dan sementara bagi perempuan korban

kekerasan dan anak-anak mereka. Shelter yang aman dan nyaman bagi korban

memberikan ketenangan pikiran karena mereka dapat berpikir dengan tenang dan

memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi

Pengorganisasian kelompok yang dilakukan oleh SSP bertujuan untuk memperkuat

(memberdayakan) masyarakat desa melalui pendampingan intensif bagi kelompok

sasaran. Kelompok sasaran ini diharapkan

dapat memiliki kesadaran kritis

terhadap persoalan yang

timbul di desa dan secara

bersama mencari solusi

atas persoalan tersebut.

Hingga Desember 2014,

SSP aktif mendampingi

28 kelompok.
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Pengorganisasian kelompok dilakukan melalui kegiatan antara lain :

1. Diskusi di tingkat kelompok untuk membahas  persoalan yang timbul di desa.

2. Pertemuan tahunan yang dilakukan satu kali dalam setahun dan diadakan di SSP

dalam rangka mengevaluasi kegiatan selama setahun dan menyusun rencana kerja

tahun berikut.

3. Pendampingan kelompok basis dan marjinal.

Divisi Penguatan Kapasitas

Melalui divisi ini, SSP memberikan penguatan kapasitas kepada kelompok sasaran dan

masyarakat berkaitan dengan isu gender, kekerasan terhadap perempuan dan Anak,

kesehatan reproduksi dan HIV & AIDS.

kelompok sasaran yang merupakan

masyarakat desa dibekali dengan

berbagai pengetahuan berkaitan dengan

isu-isu sosial di masyarakat dengan

tujuan memberdayakan masyarakat dan

meningkatkan kesadaran kritis dalam

menanggapi persoalan sosial yang ada.
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Divisi Komunikasi, Informasi dan

Publikasi

SSP aktif melakukan penyebaran

informasi mengenai isu gender,

Kekerasan terhadap Perempuan,

Kekerasan terhadap anak, kesehatan

reprosuksi dan HIV & AIDS. Media

yang digunakan untuk penyebaran

informasi antara lain : Buletin

Okomama (buletin 2 bulanan), Leaflet,

Poster, Baliho, Spot Iklan Radio, Buku.

Selain melakukan penyebaran

informasi lewat media-media di atas,

SSP juga melakukan penyebaran

informasi lewat tarian bonet, theater

rakyat dan sosialisai-sosialisasi serta menyediakan berbagai informasi-informasi penting

lewat buku-buku yang tersedia diperpustakaan SSP.
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Divisi Kemitraan dan Fundrising

Divisi ini berperan dalam menjajaki peluang-

peluang dan membangun kemitraan dengan

lembaga donor lokal,  nasional dan

internasional yang sesuai dengan visi dan misi

lembaga. Peran lain dari divisi ini juga

menjajaki dan mengembangkan usaha-usaha

produktif lain yang sudah berjalan secara

profesional.
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Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Sanggar Suara Perempuan adalah  komunitas masyarakat  yang menjadi

aktor strategis di wilayah desa seperti:

Tokoh adat,

Tokoh agama,

Masyarakat sipil baik perempuan maupun laki-laki.
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Pengalaman Program

Sanggar Suara Perempuan

BFDW dengan program Improved capacities of the communities, peoples organization

and stakeholder to prevent and handle violece against women and reproductive health

tahun 2001-2017.

TDH tahun 2002-2005 untuk program pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan

pendidikan yang berpersfektif gender bagi masyarakat pedesaan.

CUSO tahun 2001-2002.

GLOBAL FUND FOR WOMEN tahun 2006-2007 dan 2010 untuk program penguatan

kapasitas kelompok perempuan dan penyadaran public tentang isu-isu central

perempuan.

World Food Program tahun 2005-2010 program Rehabilitasi Nutrisi bagi Sekolah Dasar

dan Posyandu, tahun 2015 program Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku BCC

dalam meningkatkan gizi ibu, bayi dan anak.

CHILDFUND dengan program Reaching For Equity and Access in Child Health (REACH)

sejak November 2010-Desember 2012.

ACCESS Phase II dengan program Membangun tata Kepemerintahan Lokal Demokratis

melalui Gerakan Kesetaraan Gender di Kabupaten TTS  sejak agustus 2010-desember 2013.
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OXFAM dengan program Pelibatan Laki-laki untuk Pencapaian Keadilan Gender dan

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sejak September 2013-Juni 2014 dan Juli

2014-Juni 2015.

MAMPU dengan program Pemulihan Transformatif bagi Perempuan Korban, dari Inisiatif

Komunitas menjadi tanggung Jawab Negara tahun 2014-2017.

THE ASIA FOUNDATION dengan program penguatan organisasi masyarakat sipil untuk

akses terhadap keadilan, sejak Agustus 2013-September 2015.

PLAN Internasional Area Timor, untuk program Child Protection Tahun 2015

TNP Laut-Sawu 2015, untuk program peningkatan kapasitas masyarakat pesisir pada

wilayah Taman Nasional Perairan Laut Sawu (TNP Laut Sawu) Kabupaten TTS.

Pemerintah daerah pada tahun 2000-sekarang

Sanggar Suara Perempuan sebagai satu-satunya lembaga di Kabupaten Timor Tengah Selatan

yang bergerak dalam isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mendapatkan banyak

kesempatan diantaranya:

Kepercayaan untuk mengikuti pertemuan tingkat nasional dan internasional serta

sebagai  anggota jaringan.

Anggota konsorsium Dataran Tinggi Nusa Tenggara khususnya dalam kelompok kerja

gender.
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Studi Banding tentang Kesehatan Perempuan dan HAM di Filipina.

Studi Banding tentang Kesehatan Perempuan dan HAM di Belanda selama 2 bulan.

Konferensi Beijing 5 di New York.

Konferensi AIDS se Asia Pasifik di Malaysia.

Sebagai Sekretariat JKPIT (Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur)

Host MAMPU (Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan)

Konsorsium mitra ACCESS.
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Struktur  Organisasi
Sanggar Suara Perempuan SoE

KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA

RUMAH PEREMPUAN
KUPANG

ADMINISTRASI
UMUM

KASIR
PEMBUKUAN

DIVISI PENDAMPINGAN
DAN   PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN  & ANAK
KORBAN KEKERASAN

DIVISI
PENGORGANISASIAN

KELOMPOK &
ADVOKASI

DIVISI
PENGUATAN
KAPASITAS

DIVISI
KOMUNIKASI &

INFORMASI
PUBLIK

DIVISI
FUNDRISING &

KEMITRAAN

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

PENGURUS

PEMBINA

PENGAWAS

KESEKRETARIATAN
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Susunan Personalia dan Kompetensi
Staf Sanggar Suara Perempuan

DEWAN PEMBINA
Ketua : Louisa Fobia-Mella
Sekretaris : Yuliana Ndolu, SH, M.Hum
Anggota : Immanuel Olin

DEWAN PENGAWAS
RIDWAN PAOH

DEWAN PENGURUS
Direktur : Ir. Rambu A. Mella
Wakil Direktur : Ir. Filpin Taneo-Therik
Sekretaris : Sarah Debora Doeka, AMd
Bendahara : Warih Catur Setiany, AMd

DEWAN PELAKSANA
Administrasi Umum : Kecky Nenotek

Melianus Nenotek
Godlief Mella
Ody Gang

Kasir : Elvira Nope, SE
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Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan dan  anak korban kekerasan
Koordinator : Sarci Maukari

Oschar Nubatonis
Dhelyla J. Saekoko, STh
Meldrianty J. Sanam, STh

Divisi Pengorganisasian Kelompok dan Advokasi
Koordinator : John Bolla, SH

Susana Boimau
Jemri Liunokas, SE

Divisi Penguatan Kapasitas :
Koordinator : Yeni Perssulesy, AMd

Marsalina Silla, SP
Divisi Komunikasi, Informasi dan Publikasi
Koordinator : April Rosita Ningrum

Lily Marleny Mella, S.Kom
Sayuma Sine-Daik, SP

Divisi Fundrising dan Kemitraan:
Koordinator : Sarah Debora Doeka, AMd

Piter Kase
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Profil Pendiri (Direktur SSP)
Ir. Rambu Atanau Mella

Nama : Ir. Rambu Atanau Mella

Tempat Lahir : Sumba Timur

Tanggal Lahir : 8 Maret 1963

Agama : Kristen Protestan

Pendidikan Terakhir : S1 Pertanian

Pekerjaan/Jabatan : Activis LSM/Direktur

Suami : Ir. Paul V.R. Mella, M.Si

Anak : Leonard Evan Mella, S. Ked

Fomeni Reninda Mella

Winnard Nube Mella
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Ir. Rambu A. Mella salah satu pendiri Yayasan Sanggar Suara Perempuan SoE, sampai saat ini

menjabat sebagai direktur YSSP,  adalah pegiat yang tak kenal lelah. Anak ke 5 dari 8 bersaudara

ini, lahir dari pasangan Bpk. Umbu W. Pandjidjawa (Alm) dan Ibu Rambu H. Inda (Almh).

Kiprahnya di dunia LSM tidak diragukan lagi. Beliau memulai karirnya Sejak tahun

1988 sebagai staf  bidang Pengembangan Masyarakat  di Yayasan Alfa Omega yang dikenal

dengan sebutan YAO. Melewati berbagai proses pembelajaran  sebagai penguatan kapasitas,

menjadi awal perjuangan yang luar biasa untuk membela hak-hak perempuan.  Istri dari Ir.

Paul V.R Mella, M.Si  (Bupati Timor Tengah Selatan),  telah mengembangkan dan memperkuat

gerakan perempuan di Nusa Tenggara Timur dan  mendirikan rumah aman/rumah singgah

bagi perempuan dan anak korban kekerasan, membantu perempuan dan anak melalui

konselor terlatih dari berbagai unsur dalam masyarakat  serta sebagai penggerak dalam

menghidupkan budaya tradisional di TTS melalui festival-festival budaya.

Usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia, ibu dari 3 orang anak ini  telah mengembangkan

jaringan pelayanan di seluruh NTT yang membantu menstandarisasikan penanganan kasus-

kasus kekerasan berbasis gender,  agar seluruh pemangku kepentingan ikut bertanggung

jawab akan hasil akhir program tersebut. Tidak ada batasan komunitas, organisasi, maupun

gender dalam usahanya membawa perubahan bagi komunitasnya.

Sebagai activis LSM  semangat dan kerja kerasnya untuk memperjuangkan hak-hak

perempuan masih tetap sama hingga hari ini. Banyak perubahan yang terjadi lewat
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perjuangan-perjuangannya, hingga pada maret 2015 oleh kedutaan Amerika Serikat, beliau

mendapat penghargaan “2015 Indonesian Women Of Change” dan menjadi salah satu dari

lima perempuan hebat  Indonesia yang telah melakukan banyak hal untuk masyarakat.

Mendapat penghargaan  sebagai “Perempuan Pembawa Perubahan”, NTT Award Academik

Foundation serta penghargaan lainnya  menjadi motivasi dan semangat yang luarbiasa bagi

Ir. Rambu A. Mella, untuk terus melakukan yang terbaik dan terus mengukir perubahan dalam

setiap perjuangan-perjuangannya.

PENGALAMAN KARIR Ir. Rambu A. Mella

1998-1991 | Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Yayasan Alfa Omega

1989 | Pertukaran staf selama 3 bulan di KSPPM si borong-borong Tapanuli Utara

1991-1992| Konsultan Program pada Yayasan Haumeni, SoE

1992-1997 | Direktur Yayasan Haumeni, SoE

1997-Sekarang | Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan, SoE

1994-2000| Anggota Pokja Gender dan Konsorsium Pengembangan  Dataran Nusa Tenggara

(1997-2000| Koordinator Wilayah Pokja Gender Timor Barat pada KPDNT

1997-2001| Koordinator Umum Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT)

Kupang
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2000 | Koordinator Tim Kemanusiaan Timor Barat (Pendokumentasian dan Pendampingan

Korban Kekerasan Perempuan Pengungsi Tim-Tim), Kupang

2000-Sekarang| Anggota Tim Advokasi Masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Kabupaten TTS

2003-2008| Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Kabupaten Timor Tengah

Selatan, SoE

2006- sekarang | Anggota Tim Kerja Kabupaten untuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (RAN HAM)

2009-2014| Ketua Tim Penggerak Kabupaten Timor Tengah Selatan

2009-2014| Ketua Dekranasda Kabupaten Timor Tengah Selatan

2010-sekarang | Ketua PKBI Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

2010-sekarang | Ketua APPI Kabupaten TTS

2012 | Anggota Forum Lintas Pelaku Kabupaten TTS

2012-sekarang |Sebagai Bunda Paud

2012-Sekarang | Ketua Tim Penggerak Kabupaten Timor Tengah Selatan

2014-2019| Ketua Dekranasda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pelatih Gender, kesehatan Perempuan dan Hak Asasi Manusia serta Kekerasan terhadap

Perempuan.
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Pembicara dalam beberapa seminar mengenai isu perempuan, baik di tingkat lokal maupun

nasional

Motivator Posdaya Nasional di TTS.

PENGHARGAAN Ir. Rambu Atanau Mella

2011 | NTT Award Academik foundation

2012 | Outstanding Alumni Award tentang GENDER

2015 | Satu dari lima Tokoh Perubahan “ 2015 Indonesian Women Of Change”



32 Profil Organisasi Sanggar Suara Perempuan




