
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 2 

 

UU Desa dan Promosi Inklusi Sosial 
  



PB 

2.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Inklusi Sosial 

 
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep dasar, prinsip dan indikator inklusi sosial  

2. Menjelaskan pentingnya pendekatan inklusi sosial dalam 

pembangunan desa  

Waktu 

2 JP (90 menit) 

  

 

Metode 

 Pemaparan,Permainan “Inklusi sosial” ,Tanya jawab  

 

 

Media 

 Bahan Bacaan, Handout 

  

 

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



Proses Penyajian 

Kegiatan – 1.  Pengantar  

1. Pelatih membuka sesi ini dengan salam; 

2. Menjelaskan mengenai sub pokok bahasan Fasilitasi Inklusi Sosial dan 

kegunaannya dalam proses fasilitasi di desa 

Kegiatan – 2.  Konsep Dasar Ekslusi–Inklusi (Permainan) 

1. Secara cepat, bagi kelompok menjadi dua. Jika terlalu besar, peserta bisa 

dibagi menjadi 3. Masing-masing kelompok terdiri maksimal 15 anggota. 

2. Masing-masing peserta akan diberikan kertas label berisi status sosial 

asli(given status) atau kondisi lahir seseorang, seperti “anak bupati”,  

“perempuan”, “waria”, “etnis China”, “anak kepala suku”, “tuna rungu”, “adik 

Ketua DPRD” , “darah biru”, “anak kyai”, “istri kepala desa”, “ahmadiyah”, 

“terinfeksi HIV/AIDs” dan seterusnya.   

3. Peserta diminta untuk  mengenakan label masing-masing kemudian 

membentuk barisan sesuai urutan dimulai dari yang paling berpengaruh 

sampai yang paling termarginalkan secara sosial. Setiap kelompok akan 

mendiskusikan urutan tersebut berdasarkan situasi riil di masyarakat. 

4. Peserta mendapatkan label berikutnya, berupa tingkat pendidikan, atau 

kemampuan/ketidakmampuan yang dimiliki  seperti “tidak percaya diri”, 

“Jago diplomasi”, “ahli organisasi”, lulusan S2 dari Amerika”, “ahli fotografi”, 

“pandai bermain musik”, “tidak bisa internet” dll. Sekarang masing-masing 

orang memiliki dua label dengan kombinasi yang menarik. Minta peserta 

untuk kembali membentuk formasi sesuai dengan label yang diperoleh. 

5. Berikan label ketiga yang menggambarkan statusnya saat ini, misalnya 

“camat”, “pedagang kelontong”, “petani”, “mahasiswa”, “direktur LSM”, 

“anggota dewan”, “pemain band”, “pengusaha kerupuk”, “Ketua RT”, “kader 

desa”, “pemilik perkebunan” dst. 

6. Dengan kombinasi 3 label tersebut, minta peserta menyusun formasi 

berurutan dari yang paling berpengaruh di masyarakat hingga yang 

terekslusi.  Kemudian minta peserta membuat lingkaran dan mendiskusikan 

makna permainan tadi dengan mengajukan pertanyaan: 

1) Apa yang menyebabkan seseorang menjadi termarjinalkan secara sosial?  

2) Mengapa setiap satu label ditambahkan, formasi kelompok akan 

berubah?  

3) Apa yang menyebabkan status seseorang bisa berubah?  

4) Betulkah kapasitas seseorang sangat menentukan perubahan status? 

7. Berdasarkan permainan tadi, jelaskan secara singkat tentang kelompok 

marjinal (kelompok terekslusi) di masyarakat. Siapa saja mereka dan 

bagaimana umumnya mereka diperlakukan di masyarakat. Kelompok 

marjinal seringkali tidak terlihat sehingga tidak dilibatkan dalam proses 



pengambilan keputusan dan tidak bisa mengakses layanan dasar. Oleh 

karena itu, seorang fasilitator perlu mengetahui pendekatan inklusi sosial, 

yakni pendekatan yang memungkinkan semua komponen masyarakat, baik 

yang paling terpengaruh maupun yang paling termarjinalkan berpartisipasi 

dalam pembangunan.  

8. Jelaskan bahwa prinsip inklusi sosial bisa kita mulai terapkan pada praktik 

selanjutnya tentang teknik fasilitasi. 

 

  



PB 

2.2 

Rencana Pembelajaran 

 

UU Desa dan Peraturan 

lainnya yang mendukung 

Inklusi Sosial  

 
 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Peserta mampu menjelaskan pasal-pasal  dalam UU Desa yang terkait 

dengan Inklusi sosial. 

2. Peserta mengetahui ranah perundangan  mana saja yang mendukung 

inklusi sosial 

Waktu 

3 JP (135 menit) 

  

Metode 

 Pemaparan,diskusi,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaan, Handout 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



 

Proses Penyajian 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam 

Pokok Bahasan ini, dan kaitannya dengan sesi pada Pokok bahasan 

sebelumnya. 

 

2. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan 

tentang;  

 apakah UU Desa telah mengatur tentang Inklusi sosial? Pasal 

mana saja? 

 ruang-ruang strategis yang perlu dioptimalisasi dalam 

mendorong inklusi sosial yang termuat dalam Peraturan 

perundangan lain terkait inklusi sosial 

 

3. Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya dalam Pleno 

 

4. Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok 

dengan mengacu pada pengaturan yang ada di dalam UU Desa 

 

5. Fasilitator memberikan pemaparan tentang Sub-tema 2.1. Konsep 

dasar inkusi sosial dan Sub-tema 2.2. UU Desa yang terkait dengan 

inklusi sosial 

 

6. Fasilitator memberikan pemaparan tentang ruang-ruang strategis yang 

perlu dioptimalisasi dalam mendorong inklusi sosial yang termuat 

dalam Peraturan perundangan lain terkait inklusi sosial  

 

7. Fasilitator menyimpulkan beberapa isu yang menonjol selama proses 

berlangsung. 

  



 

PB 

2.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Analisa Sosial, Kelompok 

Marginal dan gender  
  

 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi ketimpangan  kemiskinan yang ada di desa, kondisi 

kekerasan yang dialami oleh kelompok miskin, perempuan dan anak. 

2. Membongkar korelasi antara kepentingan Negara, pemilik modal dan 

masyarakat sipil sebagai obyek. 

3. Mempersoalkan kemiskinan,  perempuan dan anak menjadi korban 

kekuasaan,ketidakadilan kepentingan dan gender. 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

 Curah Pendapat,Diskusi kelompok,Diskusi pleno 

 

Media 

 Hasil analisis UU Desa,BB tentang ketidak adilan gender, analisa kemiskinan 

Bahan diskusi  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 



 

Proses Penyajian 

 

1. Memulai materi ini dengan mengingatkan kembali materi sebelumnya 

tentang  inklusi sosial yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya, dikaitkan 

dengan kondisi kemiskinan dan ketidak adilan gender, serta kelompok 

rentan lainnya. 

2. Mengungkap  kembali pembahasan tentang inklusi sosial dalam UU Desa 

yang  mengakomodir : kelompok adat, kelompok marjinal, kelompok 

miskin dan perempuan. 

3. Untuk menganalisa kondisi kemiskinan dan kondisi ketidakadilan terhadap 

perempuan dan anak serta kelompok marjinal lainnya, kita akan melakukan 

analisa bersama dengan diskusi kelompok atau cara lainnya dengan 

panduan yang sebagai berikut : 

 

a. Memetakan kepemilikan sumber daya alam bisa dengan persentasi atau 

perkiraan jumlah orang berdasarkan KK yang ada ( kondisi orang kaya, 

menengan dan orang miskin). 

b. Posisi perempuan dimana, berapa banyak dan mata pencaharian yang 

banyak digeluti. 

c. Adakah proses- proses yang mengakibatkan orang desa semakin banyak 

yang miskin, dan berikan contoh kongkrit  yang ada, jika ada kondisi 

sumber daya alam yang dirusak/menyengsarakan rakyat,  bisa diberikan 

juga contoh kongkritnya. 

d. Bagaimana kondisi kekerasan perempuan dan anak termasuk kelompok 

marjinal lainnya : 

- Apakah ada peminggiran? 

- Apakah ada penomorduaan? 

- Apakah ada beban kerja berlebihan? 

- Apakah ada cap negatif? 

- Apakah ada kekerasan? 

- Dll. 

 

 

 

 

 

e. Faktor apa yang menyebabkan  kasus-kasus kekerasan terjadi terhadap 

perempuan, anak serta kelompok marjinal, dan siapa pelakunya. 

f. Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kondisi kemiskinan dan 

kekerasan yang terjadi. 

g. Adakah potensi, peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan 

perubahan kearah yang lebih baik. 

 

 Setengah dari umat manusia 

adalah perempuan. 

 2/3 dari pekerjaan di dunia, 

dilakukan perempuan. 

 1/10 dari pendapatan yang 

dihasilkan di dunia, 

dihasilkanperempuan. 

 Seperseratus dari kepemilikan 

tanah, dikuasai perempuan 

 



4. Presentasi pleno  antar kelompok, dengan menganalisis bersama kondisi 

yang ada, dan Pelatih mencatat poin-poin penting dari hasil analisis yang 

menjadi bahan diskusi terus menerus dalam proses pendampingan dan 

dijadikan agenda untuk perubabahan. 

5. Pelatih  menegaskan kembali agenda perubahan sebagai bekal seorang 

pendamping dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendamping. 

6. Pelatih mencatat pointer penting hal yang bisa dilakukan oleh seorang 

pendamping.  



 

PB 

2.4 

Rencana Pembelajaran 

 

Advokasi kemiskinan, 

Perempuan , Anak, dan 

kelompok rentan lainnya 

 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi peluang kelompok perempuan, anak dan kelompok 

rentan dalam perencanaan desa 

2. Merancang advokasi keterlibatan permempuan,kelompok marginal dalam 

proses perencanaan penganggaran di desa 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

 Curah Pendapat,Diskusi kelompok,Diskusi pleno 

 

Media 

 Hasil analisis UU Desa, BB tentang ketidak adilan gender, analisa kemiskinan 

Bahan diskusi  

 

Alat Bantu 

 Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 



 

Proses Penyajian 

1. Pelatih Menjelaskan tentang topik materi yang akan disampaikan 

dan kaitannya dengan materi sebelumnya 

2. Pelatih mengungkap kembali agenda krusial yang perlu 

diperjuangkan dalam proses-proses pendampingan. 

3. Selain agenda kemiskinan, perempuan, dan anak serta kelompk 

marjinal lainnya, juga melihat keterlibatan perempuan dalam 

proses-proses perencanaan dan penyelenggaraan di desa, serta 

terakomodir kepentingan perempuan dalam kebijakan desa. 

Sehingga Pelatih mengajak memperdalam materi ini dengan 

menempelkan pointer-pointer penting  soal keterlibatan 

perempuan dalam proses-proses perencanaan dan 

penyelenggaraan desa, dan peserta diminta untuk menuliskan 

seberapa besar keterlibatannya, pengambilan keputusan  dan 

apakah sudah diakomodir kepentingan kelompok miskin, 

perempuan, anak dan kelompok marjinal dalam  : 

 RPJMDes 

 APBDes 

 Peraturan Desa 

 Musyawarah Desa 

 Dll 

 

Diserahkan kepada peserta soal teknis , apakah dengan pembagian 

kelompok atau proses langsung, masing-masing orang menuliskan 

dibawah masing-masing pointer, atau dengan cara lainnya. 

 

4. Diskusi pleno untuk mempertajam, jika keterlibatan perempuan 

minim dan perempuan tidak bisa mengambil keputusan, adakah 

peluang yang bisa dilakukan, pelatih mencatat pointer – pointer 

penting dan menempelkannya. 

5. Dan juga apakah ada program yang terakomodir dalam RPJMDes , 

adakah anggaran dalam APBDes, adakah kebijakan dalam Perdes 

untuk kepentingan orang miskin, perempuan dan anak serta 

kelompok marjinal., pelatih mencatat pinter-pointer penting dan 

ditempel. 

6. Pelatih memfasilitasi untuk merumuskan apa yang bisa dilakukan 

untuk memperjuangkan kondisi diatas, melalui berbagai teknik 

metode yang disepakati peserta. 

7. Pelatih menegaskan kembali hasil-hasil dari kondisi minim diatas 

hingga upaya yang akan dilakukan, dan menegaskan inilah yang 

akan menjadi agenda pendampingan ke depan untuk desa. 



8. Pelatih memfasilitasi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang 

pendamping desa, pelatih mencatat dan menempelkannya. Dan 

menegaskan kembali kepada peserta  agenda ini harus dikawal 

terus menerus. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Bacaan2 

 

UU Desa dan Promosi Inklusi Sosial 
  



 Inklusi sosial adalah puncak untuk mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan upaya 

mewujudkan kemakmuran bersama. 

 Inklusi sosial adalah hasil, sekaligus proses peningkatan keterlibatan individu 

dalam kehidupan bermasyarakat 

 
 

Fasilitasi Inklusi Sosial  

 
 

 

 

 

 

 

 

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama dalam pembangunan Indonesia. Namun, 

kemiskinan bukanlah label utama dari ketidakberdayaan seseorang/kelompok masyarakat.    

Ras, etnis, jenis kelamin, agama, tempat tinggal (isolasi geografis), status disable, usia, status 

HIVAIDS, orientasi seksual atau penanda stigma lainnya,  bisa menyebabkan seseorang atau 

sekelompok masyarakat terkucilkan (tereksklusi) dari berbagai proses dan peluang. Eksklusi 

ini bisa terjadi pada tataran sosial, politik maupun ekonomi.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, status eksklusi tersebut melekat sebagai stigma negative 

yang menyebabkan seseorang terdiskriminasi untuk mendapatkan layanan dasar dan 

terkucilkan dalam relasinya dengan masyarakat lainnya. Individu/kelompok ini misalnya: 

masyarakat adat (indigenous people) seperti Suku Anak Dalam (Jambi, Sumatera Barat), Suku 

Sawang (Bangka Belitong), Suku Talang Mamak (Riau) dll, kelompok agama lokal minoritas 

seperti Kaharingan (Kalimantan), Dayak Losarang (Indramayu), Wetu Telu (NTB), Marapu 

(Sumba), Penganut faham keagamaan minoritas  seperti Ahmadiyah dan Syiah, Orang yang 

terinveksi HIV/AIDs, anak yang dilacurkan, masyarakat disable, waria, masyarakat yang 

tinggal di wilayah terpencil dll. Kelompok masyarakat ini hidup di tengah-tengah masyarakat 

namun mengalami eksklusi dan diskriminasi karena dianggap “berbeda”. 

Berdasarkan studi dari Prof. Hillary Silver dari Brown University, kelompok terekslusi di atas 

mendapatkan hambatan dalam: 

 Mendapatkan identitas legal (KTP, akta kelahiran, Jamkesmas dll) 

 Berpartisipasi dalam ekonomi 

 Mengakses layanan kesehatan dasar 

 Mengakses layanan pendidikan dasar 

 Berinteraksi dengan masyarakat dan kesempatan untuk berperan dalam 

masyarakat. 



Eksklusi ini terjadi secara terus-menerus antar generasi sehingga pihak-pihak yang 

mengekslusi seringkali tidak menyadari dan menganggap sebagai kewajaran. Misalnya 

menganggap wajar seorang Suku Anak Dalam (SAD) tidak memiliki KTP dengan alasan 

mereka hidup berpindah-pindah, wajar seorang waria dianiaya karena dianggap sebagai 

sampah masyarakat; atau sudah semestinya seorang yang terinveksi HIV/AIDs tidak terlayani 

kesehatan karena sepadan dengan perilakunya yang dianggap menyimpang, wajar seorang 

tuna rungu tidak naik kelas karena keterbatasan fisik yang dimiliki, bukan karena ketiadaan 

fasilitas dan seterusnya. Stigma itu melekat pada seseorang sehingga kebutuhan dasar 

mereka sebagai warga negara terabaikan.  

Silver menegaskan dalam hasil studinya bahwa kelompok-kelompok di atas umumnya 

adalah kelompok yang paling miskin dalam masyarakat. Miskin secara ekonomi, politik dan 

sosial. Program penanggulangan kemiskinan akan berhasil jika menargetkan kelompok 

tereksklusi ini sebagai sasaran utama program. 

Di Indonesia, pendekatan pemberdayaan telah menjadi instrument penting dalam 

perencanaan pembangunan maupun upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir adalah melalui Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri tidak hanya 

diimplementasikan berdasarkan kawasan kewilayahan (perdesaan, perkotaan, dan daerah 

tertinggal), akan tetapi juga menyelesaikan isu-isu yang menjadi tantangan dalam 

pembangunan yang inklusif.  Salah satu program inklusi sosial tersebut adalah PNPM Peduli. 

Program ini ditujukan untuk mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang 

mendapatkan stigma atau tereksklusi  sehingga  tidak dapatmengambil peran ataupun 

mendapatkan hak-haknya secara adil dalam proses pembangunan.   

 

PENGERTIAN INKLUSI SOSIAL 

 

Bank Dunia mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses meningkatkan persyaratan bagi 

individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat . Inklusi sosial 

dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil 

keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan ini memastikan setiap orang 

memiliki kesempatan yang sama  dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke pasar, layanan dan 

ruang politik, baik secara sosial dan fisik.Inklusi sosial bahkan dinyatakan sebagai prinsip 

utama Bank Dunia mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 dan mempromosikan 

kemakmuran bersama. 

 



Program Peduli mendefinisikan Inklusi sosial sebagai upaya menempatkan martabat dan 

kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. 

Pendekatan inklusi sosial  mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan 

yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari 

perbedaan apapun: agama, etnis, kondisi fisik, pilihan orientasi seksual dan lain-lain. Inklusi 

sosial merangkul semua warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marjinalisasi, 

dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan kata lain, inklusi sosial adalah proses untuk membangun relasi sosial dan solidaritas, 

membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa kecuali, namun 

dilakukan secara sukarela tanpa memaksa.  

Inklusi sosial memerlukan pemahaman bahwa “yang di dalam” perlu berhenti mengucilkan 

dan mulai menerima “pendatang”. Membuka pintu berarti mengundang “orang yang 

terekslusi” untuk membangun relasi baru dan menyadari hak-hak formalnya.  Kelompok 

terekslusi bersedia membangun relasi baru dan menyadari hak-hak formalnya. Proses ini 

mungkin mengganggu di awal, namun berkontribusi pada stabilitas sosial, kohesi dan 

solidaritas dalam jangla panjang.  

TUJUAN INKLUSI SOSIAL 

Pendekatan inklusi sosial bertujuan untuk: 

 Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang universal  

 Terlayaninya kebutuhan dasar (mampu mengakses, terpenuhi layanan dasar 

minimum) 

 Partisipasi sosial penuh (melawan pengisolasian) 

 Pengakuan identitas dan dihormati dalam suatu kesatuan yang utuh (memerangi 

stigma, kekhasan budaya adalah sah ) 

Inklusi sosial bisa terjadi jika dilakukan oleh dua belah pihak secara suka rela. Kebijakan 

inklusi tidak bisa mengharapkan hanya pihak yang terekslusi berubah atau menyesuaikan, 

tanpa kesediaan dari pihak yang mengeksklusi untuk berubah. Sebaliknya, inklusi tidak 

terjadi jika hanya pihak di luar mereka yang berubah, tanpa kesediaan pihak yang terekslusi 

untuk menerima interaksi.  

Beberapa tool analisa sosial bisa digunakan untuk menemukan kelompok-kelompok 

terekslusi, seperti pemetaan wilayah (menemukan Rumah Tangga Miskin, warga disable, 

masyarakat adat dll), Profil sosial – ekonomi, problem tree (pohon permasalahan dan 

turunannya), dan lain-lain. 

 



Untuk memudahkan identifikasi kelompok, kita bisa menggunakan tool di atas dengan 

menambahkan tabel eksklusi. 

Nama 

Individu/Kelompok 

EKSKLUSI 

Akses terhadap 

pelayanan dasar 
Penerimaan Sosial 

Regulasi dan 

kebijakan 

    

    

    

    

BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN INKLUSI SOSIAL 

 Membuka kesempatan yang sama: memastikan hak asasi manusia universal dan 

mengembangkan kemampuan (memaksimalkan kebebasan, perlindungan dari 

kekerasan)  

 Layanan jaring pengaman sosial dan minimum pendapatan : memenuhi kebutuhan 

dasar  (memungkinkan, memenuhi kebutuhan minimal, menjamin waktu yang 

tersedia untuk partisipasi)  

 Affirmative action, lembaga perwakilan : Partisipasi Sosial ( melawan isolasi )  

 Langkah-langkah hukum , simbolik , dan budaya yang mengakui dan menghormati 

identitas minoritas sebagai bagian dari apa yang membuat bangsa ( rule of law , 

memerangi stigma dan mengobati perbedaan dengan martabat )  

Inklusi sosial bisa diukur melalui beberapa indikator kolektifdi bawah ini: 

 Modal sosial (kepercayaan, tingkat penerimaan) 

 Nilai kolektif yang berlaku di masyarakat  

 Indikator penghinaan/mempermalukan (Reyles 2007) 

 Indeks keanekaragaman (misalnya keterwakilan perempuan, kesetaraan gender, 

keterwakilan kelompok disable dll) 

 Indeks disparitas 

 Indeks isolasi 

 Indeks segregasi (perbedaan sebagai % dari 1 kelompok yang harus bergerak untuk 

memiliki perwakilan yang sama) 

  



Konsep Dasar Advokasi 

 

 

a. Pengertian Advokasi.  

Istilah advokasi berkaitan erat dengan profesi hukum. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah 

Advocaat atau Advocateur yang berarti pangacara atau pembelaan. Perkembangan 

selanjutnya, istilah ini diartikan “kegiatan pembelaan kasus di pengadilan” (Edi Suharto, 

2006). Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau 

proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi merupakan suatu cara untuk 

mencapai tujuan tertentu. Lebih rinci, advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan 

terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik 

secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-

proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku (Roem Topanimasang, 2000).  

Pada masa lalu aktivitas advokasi hanya dilakukan oleh kaum aktivis atau elit politik, 

namun dalam paradigma baru tentang advokasi untuk keadilan sosial, advokasi justru 

meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Sedangkan aktivis ataupun sebuah 

lembaga advokasi hanya sebagai pengantar atau penghubung antar berbagai unsur 

progresif dalam masyarakat, melalui terbentuknya aliansialiansi strategis yang 

memperjuangkan terciptanya keadilan sosial (PPK, 2003). 

Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung 

sesuatu atau seseorang. Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan 

kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi 

tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat. 

Terkait upaya mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan desa, maka 

kegiatan advokasi dapat dilakukan dengan dua cara yatu; (a) advokasi kasus dan (b) advokasi 

kelas (sheafor, Horejsi dan Horejsi, 200; DuBois dan Miley, 2005; Edi Suharto, 2006)1. 

Keduanya diperlukan tindakan dan aksi bersama untuk mendorong perubahan kebijakan 

yang menyangkut hal-hal sebagai berikut; (a) hukum dan perundang-undangan; (b) 

peraturan; (c) putusan pengadilan; (d) keputusan dan Peraturan Presiden; (e) platform Partai 

Politik; dan kebijakan publik lainnya (Kadin, 2005). 

 

                                                             
1Advokasi kasus (case advocacy) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat 

agar mampu menjangkau sumber daya dan pelayanan yang telah menjadi haknya. Upaya ini 

dilakukan karena terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh, Negara, lembaga, korporasi, atau 

organisasi profesi yang dianggap telah merugikan masyarakat dan tidak mampu merespon situasi 

dengan baik untuk melakukan pembelaan atas haknya. Pendamping, pembela, aktivis, atau mediator 

melakukan dialog, berbicara dan berargumentasi atas nama kliennya.Adokasi kelas (class advocacy) 

merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan merujuk atas nama kelas atau kelompk tertentu 

untuk menjamin terpenuhinya hak atas nama warga dalam menjangkau sumber daya, kesempatan 

dan pelayanan yang menjadi haknya. Advokasi kelas mengupayakan mempengaruhi dan mendorong 

perubahan terkait dengan hukum dan kebijakan public pada tingkat lokal dan nasional. 



b. Tujuan Advokasi 

Secara sosiologis, tujuan advokasi adalah menempatkan perubahan sosial sebagai bagian 

dari dinamika yang dikendalikan oleh masyarakat. Perubahan sosial sendiri gampang terjadi. 

Sebab, ia bisa terjadi karena berbagai hal, seperti tekanan demografis, konflik kepentingan, 

penemuan teknologi, perkembangan sistem kepercayaan, perubahan alat produksi, 

terbukanya hubungan dengan dunia internasional dan sebagainya. Kalau tidak ada 

perubahan sosial dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak dinamis. 

 idealnya perubahan sosial dalam satu sistem sosial dikendalikan oleh masyarakat. 

Artinya, masyarakat tidak hanya jadi obyek semata dalam sebuah perubahan sosial. 

Masyarakat harus menjadi subyek perubahan sosial, sehingga masyarakat mampu 

mengendalikan dinamika pembangunan dan perubahan secara mandiri.  

 Advokasi mengajak masyarakat untuk menjadi subyek dalam perubahan sosial. 

Advokasi mengajak masyarakat agar ikut mengendalikan perkembangan yang terjadi dalam 

dirinya. Advokasi mengajak masyarakat untuk tidak bersedia “dijadikan alat kepentingan” 

oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Misi advokasi sangat 

sederhana: kalau ada perubahan sosial dalam sebuah masyarakat—berapa pun luasnya, 

maka masyarakat harus ikut menentukan arah perubahan tersebut. 

 Bertolak dari sini kita bisa mengatakan bahwa advokasi hanya mungkin berhasil  di 

negara yang demokratis. Sebab, salah satu prinsip dalam demokrasi, seperti ditulis oleh 

Robert A. Dahl, adalah: demokrasi membantu rakyat melindungi kepentingan dasarnya 

(2001: 72). Melalui advokasi, rakyat disadarkan bahwa mereka punya hak dan kesempatan 

untuk melindungi kepentingan mereka. Rakyat digugah keasadaran kritisnya agar menjadi 

obyek dalam perubahan itu sendiri. 

 

 

 

c. Manfaat Advokasi 

Seringkali suatu kebijakan yang dihasilkan kurang mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan 

dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat. Disisi lain para pemimpin, pembuat atau pelaksana kebijakan tidak 

merasa perlu melakukan perubahan positif bahkan cenderung berpihak terhadap 

kepentingan tertentu saja. Dalam situasi ini, masyarakat berusaha untuk memperjuangkan 

dan mendesakkan perubahan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali dan lebih 

realistis. Strategi advokasi akhirnya menjadi pilihan untuk melakukan tindakan 

mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang untuk mendesakkan perubahan 

dalam mencapai tujuan melalui berbagai pembicaraan, komunikasi, pembahasan dan 

berargumentasi untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) masyarakat. Disamping 

cara lain, seperti penyadaran serta pengorganisasian kelompok, pemberian bantuan hukum 

dan lobby yang mengedepankan pembelaan hak atas sumber daya dan kepentingan 

kelompok rentan.  



Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari 

dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan peraturan atau regulasi yang 

ditetapkan pemerintah. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan 

ataupun perubahan kebijakan yang ada. Oleh karenanya, advokasi kebijakan publik dapat 

berupa tindakan penentangan terhadap posisi pemerintah dalam isu-isu tertentu, khususnya 

dalam kebijakan publik yang menyangkut kegiatan usaha, sektor swasta perlu membuat 

suaranya didengar sehingga dapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah.  

Relevansi advokasi dalam kegiatan pembangunan menyangkut cara, tindakan dan 

pendampingan yang dilakukan secara terpadu agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 

proses penanganan kasus-kasus hukum yang muncul, terutama pada kasus yang kurang 

mendapat perhatian serius, sehingga terkatung-katung atau tidak segera mendapat 

penyelesaian. Beberapa kasus hukum yang kerapkali muncul menyangkut pengadaan barang 

atau jasa, penunjukkan organisasi pelaksana, pembebasan lahan, perdagangan, 

ketenagakerjaan, keselamatan kerja, transportasi, keuangan, perpajakan, tarif, dumping, 

pungutan dan biaya lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha. 

Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan 

pemerintah agar berkomitmen, konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan 

mensejahterakan seluruh warganya. Hal ini bermakna bahwa tanggung jawab para pelaksana 

advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan Negara 

dalam memberikan pelayanan yang baik. Kerjasama kemitraan dan jaringan kerja dibangun 

untuk mempermudah dan mengoptimalkan perjuangan kelompok atau anggotanya dengan 

memberikan sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui kerjasama 

tersebut, para pihak termasuk kelompok rentan secara sistematis memiliki kemampuan 

untuk menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya dalam merubah kebijakan menyangkut 

isu-isu tertentu melalui cara advokasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. 

 

 

d. Kaidah Advokasi 

Advokasi merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis, bukan kegiatan yang hanya 

dilakukan untuk kepentingan tertentu saja. Oleh karena itu, perlu dipahami beberapa kaidah 

yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang melakukan advokasi. Kaidah tersebut 

diantaranya: 

(1) Mencermati posisi kasus; digunakan untuk memetakan persoalan yang dilakukan 

melalui proses identifikasi masalah, potensi danpeluang serta jangka waktu yang 

dikerjakan; 

(2) Identifikasi pemangku kepentingan yang mendukung dan berseberangan “siapa kawan 

dan siapa lawan”; Hal ini dilakukan untuk memperkecil tantangan dan lawan serta 

memperbanyak pendukung atau kawan dengan melakukan analisis siapa yang 

mendukung dan menentang; 



(3) Kerjakan rencana yang telah disepakati; semua pemangku kepenitingan yang akan 

mendorong kerja advokasi harus disiplin terhadap rencana yang telah dibuat dan 

disepakati, agar tidak secara tiba-tiba mengubah sasaran dan target yang sudah 

disepakti dan disusun karena akan mengganggu bahkan menghambat pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan; 

(4) Tetaplah konsisten pada masala yang hendak diselesaikan; 

(5) Jangam mudah dipengaruhi, diprovokasi dan diintimidasi; 

(6) Selalu kreatif dan berimajinasi; 

(7) Bersabar dan Berdoalah 

 

e. Jenis-Jenis Advokasi 

Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:  advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. 

(1) Advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk 

memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki 

beberapa bentuk seperti class-action, judicial review, dan legal standing. 

(2) Advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan 

massa (demosntrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan 

haknya 

 

f. Pendekatan Advokasi 

(1) Advokasi untuk menuntut perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang 

biasa dinamakan dengan langkah legislasi. Lgislasi ini dapat dikerjakan dengan 

melakukan counter draft (pengajuan konsep tanding),judicial review (hak uji materiil) 

atau langkah litigasi dengan menguji di Pengadilan lewat satu kasus.Proses Advokasi 

dalam tahapan ini memerlukan peran dan sumbangan kalangan Hukum yang memang 

memiliki kemampuan untuk melakukannya (lihat Roem Topatimasang, 2000). 

(2) Pengunaan lobi, strategi negosiasi, mediasi dan melakukan kolaborasi. Untuk ini maka 

diperlukan jaringan yang lebih luas dengan spesifikasi masing-masing organ yang 

dipadu dalam kerja yang terorganisir dan berlaku secara sistematis. Biasanya ada 

paling tidak 3 kekuatan yang menjadi basis pendukung, pertama, kerja 

pendukung yang menyediakan dukungan dana, logistik informasi dan akses, kedua  

sebagai kerja basis yang menjadi dapur gerakan dalam mebanguan basis masa, lewat 

pendidikan kader atau membentuk lingkar inti dan melakukan mobilisasi aksi, 

ketiga kerja garis depan yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara, perunding, 

pelobi, dan terlibat dalam upaya pengalangan dukungan. 

(3) Melakukan kampanye, siaran pers unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis 

dan pendidikan politik. Oleh karena itu, diperlukan memanfaatan jaringan yang ada, 

pertama. lingkaran inti yaitu mereka yang tergolong sebagai pengagas, pemrakarsa 

pendiri, pengerak utama sekaligus pengendali arah kebijakan, tema atau isu dari 



sasaran kegiatan Advokasi, biasanya kelompok nti adalah mereka yang mempunyai 

kesamaan ideologi. Kedua adalah jaringan sekutu, yang melakukan kerja-kerja aksi, 

biasanya terdiri dari mereka yang punya kesamaan kepentingan.  

 


