
Strategi Advokasi
Alghiffari Aqsa

Pelatihan Bisnis dan HAM, ACCESS Elsam

20 Feb 2020



Apa Itu Advokasi dan Kenapa Harus Advokasi?

• Black Law Dictionary:

Advocacy: the work or profesion of an advocate, the act of pleading for 
or actively supporting a cause or proposal.

Tindakan memohon atau secara aktif mendukung tujuan atau proposal.

• KBBI: Pembelaan.

• Tidak hanya pembelaan, tetapi juga tindakan terencana
mempengaruhi atau mendorong perubahan untuk kepentingan
masyarakat.



Strategi Advokasi

Suatu cara yang cermat, terencana, dan teroganisir 
untuk melakukan pembelaan ataupun mendorong 

perubahan.



Prinsip dalam Advokasi

• Non kekerasan (non violence)

• Transparan

• Akuntabel

• Partisipatif dan berpusat ke masyarakat (people centre)

• Memberdayakan

• Non diskriminasi

• Gender balance

• Sadar risiko dan ancaman keamanan



Hal mendasar yang lain

• Dokumentasikan setiap perencanaan dan kegiatan advokasi.

• Harus fokus pada inti persoalan.

• Disiplin. Kerjakan apa yang telah direncanakan.

• Hilangkan rasa ingin jadi pahlawan.

• Harus konsisten, perjuangan bisa sangat panjang.

• Bijaksana. Ada banyak hambatan di depan: konflik, sabotase, 
kekurangan tim, dll.

• Kreatif. 



MASALAH
ANALISA 
AWAL



 Lingkar inti: Orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tidak 
diragukan integritasnya.

 Antara lain: aktivis serikat, tokoh masyarakat, jaringan yg terpercaya, 
dll. 

 Berbagi Peran dan tugas (koordinator, motivator/propagandis, analis, 
pencari data)

 Penting untuk kuatkan korban



Kronologi 
peristiwa Kerugian

Bentuk 
Pelanggaran Pelaku

Korban; kelompok rentan 
(orangtua, perempuan, 

anak, difabel)

Tindakan 
negara/pemerintah

Pihak 
terkait 
lainnya

Prinsip 5W1H



 What : Apa ? (apa yang terjadi ?)
 Who : Siapa ? (siapa yang melakukan ?)
 When : Kapan ? (kapan terjadinya?)
 Where : Dimana ? (dimana terjadinya?)
 How : Bagaimana ? (bagaimana cara melakukannya ?)
 Why : Kenapa ? (kenapa melakukan itu ?)



 Menentukan akar masalah
 Melihat analisa hukum dan sosial
 Tujuan 
 Sasaran
 Pemetaan aktor
 SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
 Smart (specific, measurable, achievable, realistic, timely)
 Risiko
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Strength : Kekuatan yang dimiliki.

-
-
-
-

Weakness : Kelemahan yang dimiliki.
-
-
-
-
-

Opportunity: Peluang apa saja yang 
terbuka
-
-
-
-

Threat: Ancaman apa saja yang dihadapi
-
-
-
-

internal internal
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 Apakah terdapat risiko dalam advokasi?

 Apa saja ancamannya? Kriminalisasi, gugatan balik, serangan 
fisik, pemutusan dana, pembubaran organisasi, dll. 
Bagaimana cara mengantisipasinya?

 Apakah ada SOP keamanan individu dan organisasi? SOP 
komunikasi?



Pertahanan

Pecah
Belah

Pengkhianatan

DisusupiKekerasan

Kriminalisasi

Intimidasi



• Sistem pertahanan.

• Advokasi butuh modal besar.

• Cara: iuran, mencari donor, mencari sponsor, membuat unit 
usaha, dll.

• Crowd funding atau public fundraising untuk advokasi.



 NGO lokal – nasional – internasional

 Media

 Pemerintah

 DPR

 Sesama korban

 Tokoh

 Ormas



 Opini publik

 Posko

 Kegiatan bersama

 Kegiatan sosial

 Diskusi publik

 Pendidikan



• Litigasi

• Nonlitigasi

• Mekanisme Internasional



Menggunakan mekanisme hukum yang tersedia:

• Laporan Pidana
• Menggugat perdata
• Menggunakan mekanisme PHI
• Menggugat ke pengadilan Agama
• Menggugat ke PTUN
• Judicial review ke Mahkamah Agung
• Judicial review ke Mahkamah Konstitusi



Litigasi Strategis

• Apa itu litigasi strategis?

• Mekanisme gugatan warga negara (citizen law suit), gugatan 
kelompok (class action), gugatan organisasi atau perwakilan (legal 
standing), dll.



Menggunakan mekanisme diluar saluran hukum formal yang tersedia.

• Korespondensi/surat menyurat
• Laporan ke lembaga yang berwenang
• Laporan melalui mekanisme khusus
• Arbitrase
• Musyawarah
• Audiensi
• Petisi
• Unjuk rasa
• Mogok
• Konferensi pers 
• Kampanye



• Online dan offline.

• Media Sosial

• Media massa.

• Manfaatkan teknologi.

• Cari taktik baru.





•Advokasi merupakan proses yang tidak singkat.
• Setiap rencana dan pelaksanaannya selalu ada (+) dan (-) 

nya.
•Diperlukan evaluasi terus menerus dan rencana tindak

lanjut yang sesuai hasil evaluasi dan tepat sasaran.



 Sikapilah kemenangan dan kekalahan dengan bijaksana. Terkadang kita
mendapat kemenangan semu. Terkadang kita hanya kalah secara tertulis
ataupun didepan hukum.

 Kabarkan setiap kemenangan, dokumentasikan dan bantulah teman-teman
lain yang sedang berjuang.

 Kekalahan terkadang meruntuhkan moral kita. Kemenangan tidak bisa
langsung datang dengan sekali pertandingan.

 Mitigasi risiko jika mengalami kekalahan.



1. Minim riset/data.

2. Luput memetakan dan mengelola aktor sehingga advokasi 
sendiri dan tidak mendapat banyak dukungan.

3. Komunikasi publik yang buruk.

4. Kompetisi antar organ.

5. Keberlanjutan dana.

6. Advokasi jangka panjang.





1. Bagi kelompok.

2. Diskusikan di dalam kelompok kasus yang terkait dengan 
Bisnis dan HAM.

3. Buat strategi advokasi sekaligus tahapannya.

4. Buat presentasi dengan menggunakan plano, meta plan, dll.

5. Presentasi masing-masing kelompok dan diskusi


