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ABSTRACT 

POLICY ADVOCACY OF COASTAL WOMEN’S NETWORK (JPrP) IN 

DEVELOPMENT WATER FRONT CITY (WFC) 

By 

IRMA PUSPITASARI 

Policy advocacy effort at its core is the process of balancing between the needs and 

interests of both parties involved in public policy that government and society. 

Because public policy is not enough just to be seen from one of  interest that is, the 

government’s need for community participation by providing spase to accommodate 

the various interest that exist in society, so that policies can be implemented 

participatory because not only coming from one direction in the government, but also 

from community. 

Formulation of the problem in this research is how policy advocacy undertaken by 

the Coastal Women’s Network (JPrP) in the construction of  Water Front City (WFC) 

and do the government apply the participial development planing on development in 

the devolepment of Water Front City (WFC). The purpose of this research is to 

determine policy advocacy undertaken by the Coastal Women’s Network (JPrP) in 

the construction of  Water Front City (WFC) and  for knowing the government apply 

the participial development planing on development in the devolepment of Water 

Front City (WFC). 

The research method used in this research is descriptive method with qualitative 

approaches. The sources of data derived from primary and secondary data. The step 

used in data collection are depth interview, observation, and interpreting. Technical 

analyses of data were using data reduction, data presentation and data verification. 

The result of this research was concudet by the advocacy of  Coastal Women’s 

Network (JPrP) in the dvelopment of  Water Front City (WFC) has not been able to 

work effectively. Several stages of advocacy does not run optimally effected goal od 

advocacy can not be achieved properly. Policies can not be perceived participatory 

arrangements in the draft coastal zone, Water Front City (WFC). It can be seen from 

participation of cosiety, policy cosialitation and civil society empowering which done 

in planning process of Water Front City (WFC) development. 

Keyword : public policy, policy advocacy, participation development 
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ABSTRAK 

ADVOKASI KEBIJAKAN JARINGAN PEREMPUAN PESISIR (JPrP) 

DALAM PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY (WFC) 

Oleh 

IRMA PUSPITASARI 

Upaya advokasi kebijakan pada intinya adalah proses penyeimbangan antara 

kebutuhan dan kepentingan kedua pihak yang terkait dalam kebijakan publik yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Karena kebijakan publik tidak cukup hanya dilihat dari 

satu kepentingan yaitu, pemerintah namun perlu adanya keikutsertaan masyarakat 

dengan menyediakan ruang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di 

masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat bersifat partisipatif karena 

tidak hanya bersumber dari satu arah yaitu pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana advokasi kebijakan yang 

dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan Water Front 

City (WFC) dan apakah pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan 

partisipatif  dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui advokasi kebijakan yang 

dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan Water Front 

City (WFC) dan untuk mengetahui apakah pemerintah menerapkan perencanaan 

pembangunan partisipatif  dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer 

dan data sekunder. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
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pengolahan data yang digunakan adalah inventarisasi, editing dan interpretasi. Teknis 

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan 

Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan Water Front City (WFC) belum dapat 

berjalan secara efektif. Beberapa tahapan advokasi tidak dijalankan secara optimal 

mengakibatkan tujuan dari advokasi belum dapat tercapai secara baik. Kebijakan 

yang bersifat partisipatif juga belum dapat dirasakan dalam konsep penataan kawasan 

pesisir, Water Front City (WFC), hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi 

masyarakat, sosialisasi kebijakan dan penguatan kelembagaan masyarakat yang 

dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan Water Front City (WFC). 

Kata kunci : kebijakan publik, advokasi kebijakan, pembangunan partisipatif 
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I.PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Tuntutan pelayanan terhadap masyarakat dari pemerintah sekarang ini semakin 

kompleks dan mengalami dinamika yang sangat cepat, sehingga dalam hal ini 

pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber  

kekuasaan yang absah. Pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kesepakatan-

kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terwujud dalam kebijakan-

kebijakan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut 

adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun 

masyarakat(civil society) dan pihak swasta juga adanya saling ketergantungan dan 

interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level atau tingkat 

dalam negara, yakni pemerintah, swasta dan civil society 

Kejelasan akan kesepakatan mengenai tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan 

harus dibangun bersama antar aktor yang terlibat. Interaksi yang terjadi antar aktor 

akan membangun sebuah kesatupaduan gerak dan langkah dari masing-masing 

aktor yang terlibat untuk mencapai sebuah tujuan. Aktor-aktor tersebut memiliki 

pola interaksi dan kepentingan yang berbeda, sehingga bila tidak diberikan ruang 
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untuk mengkomunikasikan kepentingan masing-masing maka aktor-aktor yang 

terlibat akan cenderung mengalami pertentangan. Pertentangan yang ada lebih 

sering terjadi antara dua aktor, yaitu pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana 

kebijakan dan masyarakat(civil society) sebagai objek dari pelaksanaan kebijakan 

atau kelompok yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat cenderung 

akan mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat tersebut(civil society). 

Perlawanan terhadap kebijakan publik dapat dilakukan dengan melakukan 

advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan bukanlah hal yang selalu identik dengan 

pekerjaan pengacara dan umumnya hanya berkaitan dengan praktek pembelaan 

oleh praktisi hukum di mahkamah peradilan yang akhirnya menimbulkan 

pengertian advokasi yang amat sempit, yaitu advokasi hanya sebagai kegiatan di 

peradilan atau hanya dianggap sebagai urusan dan monopoli organisasi yang 

berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum saja. 

Advokasi kebijakan yang dimaksud adalah suatu usaha sistematik dan terorganisir 

untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik 

secara bertahap dan maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan 

proses-proses politik dan legislasi yang tedapat dalam sistem yang 

berlaku.(Topatimangsang, 2007:IX) 

Advokasi kebijakan yang dilakukan harus menempatkan korban(sasaran) 

kebijakan sebagai subjek utama. Kepentingan merekalah justru yang harus menjadi 
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agenda pokok dan penentu arah suatu kegiatan advokasi.  Hanya dengan demikian 

maka suatu kegiatan advokasi akan menjadi suatu proses yang menghubungkan 

antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat (civil society), melalui 

terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan 

sosial dengan cara mendesakkan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan 

publik. 

Dalam hal ini pengertian advokasi kebijakan tidak harus menjadi monopoli 

para pakar, kaum professional, dan aktivis saja. Organisasi rakyat, seperti 

kelompok tani,atau nelayan yang berada di akar rumput, yakni mereka yang 

selama ini menjadi korban utama dari suatu kebijakan publik tertentu, justru 

harus menjadi bagian terpenting dari aliansi advokasi. Dengan kata lain 

advokasi mestinya memungkinkan dipergunakan oleh rakyat di tingkat akar 

rumput untuk memperjuangkan nasib mereka.  Dengan demikian, advokasi 

boleh menjadi alat siapa saja yang ingin memperjuangkan perubahan 

kebijakan untuk tegaknya keadilan sosial. (Topatimangsang : 2007 :IX) 

 

Advokasi kebijakan terkait dengan gerakan-gerakan civil society yang sekarang ini 

tumbuh secara berkembang dan  dianggap sebagai tanda tumbuhnya kehidupan 

demokratis di negara ini. Gerakan civil society yang tumbuh meliputi berbagai 

bentuk informal, formal, berskala daerah hingga nasional, memenuhi kehidupan 

yang bersifat praktis hingga yang berusaha mempengaruhi kebijakan negara atau 

pemerintah. Lebih dari itu kemunculan gerakan-gerakan civil society bukan hanya 

menunjukkan adanya demokratisasi yang jelas, melainkan juga menandakan 

kemunculan masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang menjunjung 

pluralisme, beretika politik, patuh hukum dan berkemampuan untuk berorientasi 

dan berpikir rasional. 
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Gerakan civil society ini juga muncul karena kekuatan yang dimilikinya Mereka 

muncul karena adanya kekuatan spiritual dan moral anggotanya atau komunitasnya, 

karena kecakapannya, atau karena sumber daya yang dimilikinya baik berupa 

material, informasi atau jaringan. Sebagian dari mereka menggunakannya hanya 

untuk memperbaiki kondisi kelompok sendiri yang terbatas, ada pula yang ingin 

menggunakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Salah satu faktor yang seringkali menjadi pemicu gerakan civil society, terutama di 

negara-negara berkembang, adalah terjadinya deprivasi relatif, yaitu kondisi 

dimana muncul ketidakpuasan terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan 

harapan. Fenomena ini terjadi akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat akibat 

pembangunan, dimana kesejahteraan hanya dirasakan oleh satu kelompok. 

Kesenjangan yang terjadi cenderung memicu ketidakpuasan masyarakat akibat dari 

adanya kebijakan-kebijakan publik yang dibuat kurang melibatkan unsur 

masyarakat dan hanya mengacu pada peraturan di atasnya, atau memihak suatu 

kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan untuk masyarakat.  

Munculnya gerakan civil society, tidak dapat dipisahkan dengan masalah-masalah 

pembangunan.Gerakan civil society dapat dikatakan sebagai fenomena dari 

partisipasi masyarakat atau secara umum sebagai instrumen hubungan kekuasaan 

antara masyarakat dengan entitas yang lebih berkuasa(pemerintah),dalam hal ini 

gerakan civil society muncul sebagai entitas yang mengimbangi kekuatan negara. 

Gerakan civil society menjadi sarana dalam suatu usaha perubahan sosial dan 

gerakan yang merespon kebijakan-kebijakan publik yang memiliki kecendrungan 
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tidak memihak kepada masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah suatu 

proses yang mencakup banyak entitas yang seluruhnya sama-sama penting dalam 

menciptakan perubahan.(Fakih, 1996 : 47)  

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada bulan Agustus hingga September 

2009, pada salah satu gerakan civil society yang berada di Bandar Lampung yaitu 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) yang didirikan sebagai wadah atau perkumpulan 

perempuan pesisir yang bertujuan menuntut serta mempertahankan hak–hak warga 

pesisir, yang salah satunya adalah terkait dengan rencana penataan kawasan pesisir 

yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandarlampung di kawasan pantai teluk 

lampung,yaitu dengan konsep Water Front City (WFC).  

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) di kawasan pesisir Lampung dapat dikatakan 

sebuah gerakan yang muncul akibat dari isu perlindungan lingkungan. Karena 

dalam hal ini Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) bergerak dalam upaya melindungi 

ekologi lokal mereka di saat ada kepentingan luar yang mencoba untuk 

memasukinya, namun di satu sisi gerakan ini juga muncul akibat dari kesadaran 

bahwa jika lingkungan mereka  hancur, maka merekalah yang akan menanggung 

kerugiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Miller yang mengatakan bahwa, 

rakyat pedesaan yang relatif  tidak berdaya, terutama jika mereka itu termasuk 

golongan minoritas hampir selalu menderita dibebani biaya sosial-ekonomi dan 

lingkungan akibat dari rencana pembangunan, kadang kehilangan tempat tinggal, 

sawah, dan tempat mencari ikan; jarang mereka itu mendapat kompensasi Negara 

atas kerugiannya. (Haynes : 2000: 171) 
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Menurut Jeft Haynes setidaknya ada lima hal yang menandakan gerakan civil 

society yang berkepentingan dengan perlindungan lingkungan.  

Pertama, tujuan untuk mengerahkan penduduk setempat guna 

mempertahankan lingkungan setempat terhadap kepentingan pihak luar, 

apakah itu Negara atau perusahaan besar. Kedua, kelompok aksi lingkungan 

biasanya berbasis di wilayah pedesaan. Ketiga, perempuan biasanya 

merupakan inti keanggotaannya. Keempat, sementara kelompok memiliki 

fokus pelestarian yang sempit, banyak yang lain memiliki kepentingan 

sosial-ekonomi dan politik yang lebih luas. Kelima, kelompok aksi 

lingkungan mungkin sekali berhasil dalam mencapai tujuannya jika mereka 

dapat menggunakan saluran demokrasi dan hukum (Haynes : 2000 : 165) 

Salah satu upaya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam mempertahankan 

lingkungan pesisir adalah dengan mengadvokasi kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah kota Bandarlampung dalam penataan kawasan pesisir dengan  konsep 

pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan pesisir Lampung.  

Konsep Water Front City (WFC) akan dibagi menjadi beberapa kawasan atau zona. 

Zona A akan dijadikan kawasan revitalisasi yang terdiri dari kawasan water city 

center, kawasan water front gate, microbusiness city walk corridor, kawasan 

nelayan terpadu, kawasan perikanan terpadu, kawasan permukiman city house dan 

kawasan konservasi. 

Zona B akan dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan penumpang, pelabuhan 

barang, kontainer, curah, ternak, pelabuhan privat dan kawasan industri ringan 

terbatas. Sedangkan Zona C akan dijadikan kawasan industri terpadu, meliputi 

kawasan bisnis global, mal, ruko, dan rukan, kawasan city house dan town house 

central park dan konservasi, hotel , kawasan bisnis, dan kegiatan industri lainnya. 
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Terakhir zona D, akan menjadi kawasan pariwisata terpadu, meliputi kawasan 

peristirahatan dan rekreasi, pusat kebudayaan, hotel dan restoran, resort hotel, 

cottage dan kegiatan pariwisata lainnya. Dalam pengembangan dan penataan 

kawasan pesisir juga ada 9 segmen perencanaan yang akan dilakukan. Yaitu, 

pelabuhan, kawasan bisnis, pelataran, kawasan wisata, kawasan perikanan, 

konservasi, pengembangan Pulau Pasaran dan Pulau Kubur, serta wisata bahari 

lainnya. Pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir pantai ini akan 

ditargetkan selam 10 tahun.  

Ada tiga hal yang mendasari pemerintah menerapkan kebijakan Water Front City 

(WFC)  dalam upaya  penataan kawasan pesisir, yaitu karena pencemaran 

lingkungan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kemiskinan masyarakat pesisir 

yang sudah terstuktur dan upaya pemerintah untuk memperbaiki degradasi dan 

menata kawasan di lingkungan kawasan pesisir.   

Namun dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan Water Front City beberapa 

hal yang dilakukan pemerintah dianggap oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

cenderung tidak memihak masyarakat pesisir, diantaranya kebijakan penataan 

kawasan pesisir belum tersosialisasikan secara baik di masyarakat, sehingga banyak 

masyarakat yang belum mengetahui bahwa kawasan tempat tinggalnya akan 

dijadikan salah satu kegiatan pembangunan pemerintah. Padahal kawasan yang 

akan dijadikan Water Front City dapat dikatakan kawasan padat penduduk, 

sehingga pembangunan tanpa adanya penggusuran menjadi hal yang mustahil, hal 
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ini pun terlihat dari rumah susun yang telah dibangun oleh pemerintah dalam upaya 

penataan kawasan tersebut. 

Hal ini menandakan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dilihat dari satu 

kepentingan yaitu, pemerintah namun adanya keikutsertaan masyarakat dengan 

menyediakan ruang untuk mengagregasikan berbagai kepentingan yang ada di 

masyarakat, sehingga kebijakan yang dilaksanakan bersifat partisipatif karena tidak 

hanya bersumber dari satu arah yaitu pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik  untuk meneliti Advokasi Kebijakan 

yang Dilakukan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam Pembangunan Water 

Front City (WFC)  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Perempuan 

Pesisir (JPrP) dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

2. Apakah pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif  

dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh 

Jaringan perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan Water Front City 

(WFC) 

2. Untuk mengetahi apakah pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan 

partisipatif  dalam pembangunan Water Front City (WFC) 
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D. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

melengkapi perbendaharaan kajian tentang gerakan civil society, secara 

khusus peran gerakan civil society  dalam kebijakan publik. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

para penggiat gerakan civil society, terutama gerakan perempuan dalam 

rangka mengadvokasi  kebijakan-kebijakan publik sebagai wujud dari 

pembangunan yang bersifat partisipatif. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Melacak Studi Kebijakan Dalam Pendekatan dan Posisi Ruang Studi 

Pemerintahan 

Dalam bagan keilmuwan, posisi studi pemerintahan merupakan bagian dari 

ilmu politik yang berintikan pada kajian fenomena kekuasaan. Dalam hal ini 

studi pemerintahan memusatkan perhatian untuk mengkaji fenomena relasi 

kekuasaan yang berhubungan dengan segala urusan publik, maka pemilihan 

studi didasarkan atas pemilahan ruang lingkup dari ranah urusan publik 

tersebut. 

1. Studi yang mempelajari proses pemerintahan dalam ranah negara 

(state). Tujuan dari minat studi ini adalah mempelajari pencapaian 

good society. Dalam minat studi ini dipelajari institusi formal 

penyelenggara kekuasaan. Ciri terpenting dalam ranah ini adalah 

dihasilkan kebijakan yang otoritatif oleh institusi pemerintahan formal, 

dan mempunyai daya paksa. Karena memfokuskan diri di kajian dalam 

ranah negara maka sifatnya lebih state centric.  

2. Studi yang mempelajari proses pemerintahan dalam ranah masyarakat 

(society). Minat studi lebih bersifat social centric, relasi kekuasaan 

baik antar kategori di dalam ranah masyarakat maupun antara 

keseluruhan ranah masyarakat dan negara menjadi fokus penting yang 

akan didekati melalui eksplorasi yang setara dengan konsep-konsep 

seperti political engagement dan political participation (bottom up) 

 

 

 

3. Studi yang mempelajari irisan antara state dan society, yakni 

mempelajari proses pemerintahan dalam ranah masyarakat politik. 

Sehingga dalam minat studi ini adalah tentang partai politik, pemilu, 
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dan lembaga  perwakilan. (2005, Jurnal transformasi jurusan Ilmu 

Pemerintahan UGM) 

 

Istilah government menunjuk pada pembahasan struktur pemerintahan 

yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, dan militer. 

Sementara itu, istilah politik untuk mewakili pembahasan mengenai 

setting pemerintahan yang mencakup bahasan mengenai kelompok 

kepentingan, partai politik, partisipasi politik serta relasi antar mereka, dan 

antara mereka dengan negara.Apabila ilmu pemerintahan didefinisikan 

seperti di atas, kesulitan yang muncul adalah studi tentang kelembagaan 

itu juga merupakan satu pendekatan dalam ilmu politik yang pernah jaya 

dalam dasawarsa 1950-an, yang biasa disebut dengan pendekatan 

institusional lama (old instititionalism approach). Sejak awal 1960-an 

pendekatan ini mulai banyak direvisi oleh ilmuwan politik klasik atau 

kuno. 

Jadi pendekatan old-instititionalism tersebut merupakan pendekatan lama 

dalam ilmu politik yang didampingi oleh sejumlah pendekatan-pendekatan 

baru. Hal ini nampak dari pergeseran utama pendekatan-pendekatan dalam 

ilmu politik yang secara kronologis dapat diuraikan berikut ini: 

1. Pendekatan normative atau filsafat politik 

Pendekatan yang paling awal dalam sejarah ilmu politik ini 

memfokuskan pada penemuan, pembahasan, dan aplikasi wacana 

moral dalam analisis dan praktek politik. Nilai-nilai moral tertentu 

terutama keadilan, menjadi tolak ukurnya. Pendekatan yang sangat 

dipengaruhi oleh studi filsafat ini banyak dikritik karena hanya 

memproduksi proposisi yang tautologis yang benar secara definitive 

semata. 

2. Pendekatan kelembagaan formal Negara (old institutionalism) 

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada aturan, prosedur dan 

lembaga-lembaga formal sistem politik. Pendekatan yang sangat 

dipengaruhi oleh studi hukum, filsafat dan sejarah ini banyak dikritik 

karena lemah dalam teori, karena selalu mengacu pada kelembagaan 

politik formal. 

3. Pendekatan Perilaku (Behavioralism) 

Pendekatan ini mengkonsentrasikan diri pada upaya untuk 

menjelaskan perilaku politik pada level individu dan agregat. 

Pendekatan ini mengalihkan perhatian ilmu politik dari kelembagaan 

negara kepada masyarakat (society-centred). Kaum behavioralis 

menganggap dua pendekatan terdahulu terlalu menekankan pada apa 

yang seharusnya terjadi tanpa bisa menjelaskan fakta, dan menyajikan 

alternatif pemecahan masalah. 
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4. Pendekatan (Teori) Negara 

Fokus analisis pada masyarakat (society-centred) yang dikedepankan 

oleh behavioralisme dikritik oleh teori negara yang menganggap 

bahwa kehidupan politik yang sebenarnya lebih dikendalikan oleh 

“negara” daripada masyarakat. Oleh karena itu, teori ini kembali 

membawa ilmu politik ke analisis negara (state centred). Namun 

negara disini tidak secara lugas diartikan sebagai lembaga-lembaga 

formal kenegaraan, tetapi sebagai konsep abstrak tentang kekuasaan 

dan dominasi.(Pratikno,2005:32) 

 

Dalam penelitian ini studi kebijakan dilihat melalui pendekatan dan posisi 

ruang studi pemerintahan yang mempelajari proses pemerintahan dalam ranah 

masyarakat, sehingga lebih bersifat social centric yang artinya kebijakan 

publik tidak lagi dianggap hanya sebagai urusan pemerintah saja melainkan 

adanya keterlibatan masyarakat (civil society) dalam proses kebijakan 

tersebut. Dengan menggunakan pendekatan (teori) negara, namun negara 

disini tidak diartikan secara lugas sebagai lembaga-lembaga formal 

kenegaraan atau  (old institutionalism) tetapi sebagai konsep abstrak tentang 

kekuasaan dan dominasi atau adanya pembagian peran (aktor) dalam 

kebijakan publik (new institutionalism) 

 

B. Kebijakan Publik Dilihat Dari Berbagai Perspektif 

Kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai perspektif, yang menunjukkan 

bahwa kebijakan publik dalam proses nya melibatkan satu peran (pemerintah) 

atau beberapa peran lain (di luar pemerintah): 
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1. Perspektif Prosedural/administrasi 

Tahap pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, ada 

beberapa tahapan dalam pembuatan kebijakan publik : 

 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada 

tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/policy option) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan 

suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap ini masing-masing aktor yang akan bermain untuk 

mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

 

d. Tahap Impementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimpementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 
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yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang 

oleh para pelaksana. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi. Untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah 

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang 

diinginkan.(Winarno, 2007:33) 

Dalam perspektif administrasi/prosedural, proses kebijakan menjadi sebuah 

mekanisme kebijakan yang dipilah ke dalam serangkaian tahapan. 

Keseluruhan tahapan tersebut menjadi sebuah siklus yang utuh yang harus 

ditempuh dalam proses kebijakan publik. Sehingga proses kebijakan publik 

menjadi lebih terfokus pada proses mekanisme daripada proses partisipatif. 

2. Perspektif Sistem 

Menurut model sistem yang ditawarkan oleh Easton, kebijakan publik 

dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-

tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan 

yang berada di luar batas-batas sistem politik. Kekuatan yang timbul dari 

dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai 

masukan-masukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang 

dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap 

tuntutan-tuntuan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem 

politik. (Winarno, 2007:95) 

 

Kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep sistem 

menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasi 

dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan  (demands) 

menjadi keputusan-keputusan yang otoritatif. Konsep sistem juga 

menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara elemen-elemen yang 

membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi 
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kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungannya. Masukan-masukan 

diterima oleh sistem politik dalam bentuk tuntutan-tuntutan (demands) dan 

dukungan (supports). (Winarno, 2007:98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : perspektif system 

Sumber : Winarno (2007: 99) 

 

 

3. Perspektif Teknokratis 

 

Mengambil alternatif kebijakan dalam perspektif teknokratis selalu 

menempuh metode dan langkah-langkah berikut: 

a. Mengidentifikasikan masalah 

b. Merumuskan tujuan dan menyusunnya dengan jenjang tertentu 

c. Mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan 

d. Meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap alternatif 

e. Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada 

tujuan 

f. Memilih alternatif terbaik 

 

Berdasarkan ciri tersebut, maka kebijakan publik identik dengan peran 

yang dimainkan oleh para perencana dan analis kebijakan yang 

professional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode 

rasional apabila menghadapi masalah-masalah publik dan cenderung 

seperti gaya kerja seorang perencana yang komperhensif, yakni seorang 

Kebijakan publik sebagai proses politik berbasis 

kekuatan masyarakat  

Aspirasi:
• Tuntutan

• Dukungan

Keputusan 
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• Untungkan fihak 
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yang berusaha menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan 

menguji setiap alternatif  yang juga berikut semua akibat dan dukungannya 

terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

4. Perspektif Demokrasi 

Dalam perspektif ini penulis menggunakan perspektif demokrasi deliberatif 

milik Jurgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt. 

Deliberatif yang berasal dari kata deliberation, atau deliberatio dalam 

Bahasa Latin, adalah musyawarah, omong-omong, berunding, memberikan 

nasihat satu sama yang lain, berbincang-bincang, dan menimbang-

nimbang. 

Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan 

kebijakan-kebijakan publik  lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman 

(splendid isolation), tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi 

yang vokal memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses 

pembentukan hukum dan kebijakan politik itu. Medan publik menjadi 

arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif. 

Habermas, menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat 

terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. 

Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh 

dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus. Tetapi bukan seperti 

dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi 

legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah 

prosedur atau cara hukum dibentuk. Dalam demokrasi deliberatif, 

kebijakan atau hukum yang akan dibentuk dipengaruhi oleh diskursus-

diskursus yang mengalir di dalam masyarakat. Di samping kekuatan 

Negara dan kekuatan kapital terbentuk kekuasaan komunikatif melalui 

jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat sipil. Kekuasaan 

komunikatif masyarakat sipil dimainkan melalui media, pers, LSM, 

Organisasi massa dan lembaga-lembaga lain yang seolah-olah dalam posisi 

mengepung sistem politik, sehingga negara dan perangkat kekuasaannya 

terpaksa responsif terhadap diskursus-diskursus masyarakat sipil. 

Sebaliknya masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan 
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komunikatifnya karena dalam negara hukum demokratis kebebasannya 

untuk menyatakan pendapat terlindungi. Kekuasaan komunikatif 

masyarakat sipil tidak menguasai sistem politik, namun dapat 

mempengaruhi keputusan-keputusannya.(http://demokrasi deliberatif teori 

prinsip dan praktek.blogspot.com) 

Dalam teori demokrasi deliberatif terjadi apa yang disebut proseduralisasi 

kedaulatan rakyat. Kata prosedur yang dipakai Habermas, berarti proses. 

proseduralisasi kedaulatan rakyat artinya adalah membuat kedaulatan 

rakyat sebagai proses komunikasi. Menurut teori deliberasi, kedaulatan 

terjadi bukan karena orang berkumpul dengan tubuhnya di suatu tempat 

sebagaimana diyakini JJ. Rousseau, tetapi juga harus ada komunikasi 

publik. Dalam konteks ini, demokrasi representatif tetap diperlukan dengan 

sudut pandang yang berbeda. Yaitu mencoba melihat bahwa peranan 

komunikasi publik itu harus semakin besar. Jadi, kedaulatan rakyat terjadi 

bukan saja ketika rakyat berkumpul, tetapi juga ketika media massa 

memihak publik. Semakin suatu koran mempunyai kualitas yang 

berwibawa dan mampu mendesakkan aspirasi publik, maka ada kedaulatan 

rakyat. Tidak cukup dengan peran media, tetapi juga sebuah diskusi di 

antara warga negara yang peduli, misalnya terhadap pencemaran 

lingkungan, itu juga kedaulatan rakyat. Begitu juga obrolan yang kritis di 

warung-warung yang bersifat politis dan sangat peduli dengan problem 

sekitarnya juga disebut kedaulatan rakyat. Jadi, kedaulatan rakyat itu 

jangan dilihat sebagai substansi melainkan sebagai proses nasional, bahkan 

internasional, yang bergerak terus melalui aliran anonim komunikasi. Ini 

proseduralisasi dari kedaulatan rakyat menurut Habermas. 

(http://demokrasi deliberatif teori prinsip dan praktek.blogspot.com) 

Ada satu model untuk praktik yang dikemukakan Habermas, yaitu model 

bendungan; adanya aliran komunikasi dari forum-forum warga (civil 

society) menuju ke sistem politik (state). Sebenarnya model ini diambil 

dari teoretikus lain. Kalau kita lihat, civil society berbeda dengan ruang 

publik. Civil society adalah aktor dari ruang publik. Ruang publik (public 

sphare) adalah ruang komunikasi yang terbentuk ketika dua orang atau 

lebih menjalankan proses komunikasi. Habermas mengatakan bahwa apa 

saja bisa terjadi. Ruang publik itu anarki, segala tema bisa dijadikan 

problem dalam ruang publik. Tidak ada yang bisa melarang. Bahkan 

kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi tema ruang publik. Tapi, 

menurut Habermas, mesikpun anarkis, tidak berarti ruang publik itu tidak 

ada aturannya dan tidak ada prinsipnya. Ruang publik ada aturan dan 

prinsipnya. Dia mengatakan, ada prinsip yang terkait dengan rasio dan akal 

kita sendiri. Habermas percaya akal mempunyai mekanisme seleksi apakah 

opini tersebut memiliki kualitas publik atau tidak. Ketika opini semakin 

rasional dan semakin menyangkut kepentingan umum. Opini yang terjadi 

di ruang publik itu akan masuk pada filter. Filter itu adalah sistem hukum. 

http://demokrasi/
http://demokrasi/
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Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan 

dan otonomi mereka. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, 

bebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, 

kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela 

komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum. 

(http://demokrasi deliberatif teori prinsip dan praktek.blogspot.com) 

Habermas menekankan bahwa legitimasi suatu keputusan publik diperoleh 

melalui pengujian publik dalam proses deliberasi yang mengembangkan 

aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh 

lembaga legislatif. Habermas melihat bahwa sebenarnya dalam demokrasi 

deliberatif kekuasaan komunikatif memegang peranan penting. Kekuasaan 

Kekuasaan ini terbentuk dalam forum diskusi publik. Kekuasaan 

komunikatif menurut Habermas terbentuk lewat pengakuan faktual atas 

klaim-klaim keseluruhan yang terbuka terhadap kritik dan dicapai secara 

diskursif. Konsultasi publik (Public Consultation) dan dengar pendapat 

umum (Public Hearing) adalah dua istililah yang menjadi populer dengan 

berkembangnya proses-proses partisipatif dan ruang publik (public sphare) 

dalam penentuan kebijakan publik Konsultasi publik merupakan istilah 

yang sering terkait dengan proses yang dilakukan oleh eksekutif, 

sedangkan dengar pendapat umum lebih sering terkait dengan proses yang 

dilakukan di gedung dewan oleh kalangan legislatif. Meskipun sebenarnya 

legislatif juga dapat melakukan konsultasi publik di daerah-daerah untuk 

memperoleh masukan mengenai suatu rancangan peraturan perundang-

undangan yang sedang disusunnya.Konsultasi publik yang dilakukan 

pemerintah untuk melibatkan warga Negara dalam merumuskan sebuah 

kebijakan atau peraturan akan membangun terjadinya  hubungan dua arah 

antara pemerintah dan warganegara. Di sini, peran penting warganegara 

dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain diakui oleh 

pemerintah.(http://demokrasi deliberatif teori prinsip dan 

praktek.blogspot.com) 

Dalam penelitian ini kebijakan publik dipandang melalui perspektif 

demokrasi, dimana kebijakan publik tidak lagi dimainkan oleh satu peran 

yaitu pemerintah, melainkan juga melibatkan peran-peran lain di luar 

pemerintah, salah satunya adalah masyarakat. Artinya pemerintah tidak lagi 

menentukan kebijakan-kebijakan publik dalam ruang tertutup tetapi membuka 

ruang publik untuk masyarakat sehingga masyarakat juga dapat memainkan 

http://demokrasi/
http://demokrasi/
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pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan kebijakan publik 

tersebut 

 

Tabel 1.  

Perbedaan antara proses pengambilan keputusan teknokratis dengan proses 

pengambilan keputusan demokratis 

Aspek perbandingan Pengambilan keputusan 

secara teknokratis 

Pengambilan keputusan 

secara demokratis 

Pihak yang paling 

berperan dalam proses 

pengambilan keputusan 

Tenaga ahli dari pemerintah Masyarakat dan lembaga 

atau organisasi masyarakat 

Asumsi yang digunakan - Tenaga ahli 

memiliki keahlian 

untuk 

mempertimbagkan 

keputusan yang 

paling 

menguntungkan dan 

dapat meminimalisir 

kerugian yang 

mungkin 

ditimbulkan  

- Masyarakat 

mungkin terlibat 

secara emosional 

dengan isu terkait 

sehingga tidak bisa 

bertindak secara 

rasional 

- Masyarakat yang 

langsung terkena 

dampak mengetahui 

penilaian yang 

pantas untuk 

diberikan  terhadap 

sebuah persoalan 

- Suara masyarakat 

menentukan hal 

yang menjadi 

persoalan publik 

kriteria dalam evaluasi 

kebijakan 

Efesiensi dan rasionalitas Keterjangkauan proses dan 

tanggapan atas kebijakan 

bagi mereka yang terkena 

dampak keputusan 

Sumber : kweit dalam astuti dan mirmasari, 2002 
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C. Pembangunan Partisipatif 

Kebijakan publik dalam perspektif demokrasi menuntut adanya parsipatif dari 

masyarakat, lebih jauh Mikkelsen dalam Adi (2007:106-107) menjelaskan 

istilah partisipasi diantaranya adalah: 

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek 

pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam 

rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. 

3. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang atau 

kelompok yang sedang ditanyakan kembali inisiatif dan mempunyai 

otonomi untuk melakukan itu. 

4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialok antara komunitas lokal dan 

pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, 

pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat 

memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial 

proyek terhadap masyarakat. 

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam 

perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan 

lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri  

Menurut islami (2001:28), partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan 

partisipasi masyarakat berarti 

1. Memberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan tentang masalah kehidupan yang mereka hadapi 

sehari-hari dan mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dan 

rakyat 

2. Memperluas peluang pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan 

bagi pendidikan demokrasi, sehingga masyarakat menjadi terlatih dalam 

menyusun prioritas kebutuhan dan kepentingan yang berbeda 

3. Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangani urusan-

urusan publik akan memperkuat solidiritas komunikasi masyarakat lokal. 
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Jadi perencanaan pembangunan yang bersifat partisipasi merupakan suatu 

pendekatan yang bertujuan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, 

sedangkan prosesnya melibatkan peran serta secara langsung atau tidak 

langsung segenap elemen masyarakat 

Menurut Cahyono (2006:5) menyatakan bahwa : 

Perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus 

memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatka 

kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan 

partifipatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain : (1) 

perencanaan pembangunan harus berdasarkan fakta dan kenyataan di 

masyarakat, (2) program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat 

dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya, (3) program harus memperhatikan 

unsur kepentingan kelompok dari masyarakat, (4) partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program, (5) pelibatan sejauh mungkin organisasi-

organisasi masyarakat yang ada, (6) program hendaknya membuat program 

jangka pendek dan jangka panjang, (7) memberi kemudahan untuk evaluasi, 

(8) program harus memperhitungkan kondisi uang, waktu, alat dan tenaga. 

Lebih lanjut dikatakan Ndraha (1990:98) bahwa : 

Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat maka perencanaan pembangunan partisipatif harus dilakukan 

dengan usaha : (1) perencanaan partisipasi harus disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat yang nyata, (2) dijadikan stimulasi terhadap 

masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), (3) 

dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan 

tingkah laku ( behavior) dalam perencanaan yang partisipatif, masyarakat 

dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara 

aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau 

bagaimanapun masyarakat merupakan stokeholder terbesar dalam penyusunan  

sebuah produk rencana. 
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Lebih lanjut Abe (2002:66) mengemukakan bahwa melibatkan masyarakat 

secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu : 

a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, keterlibatan rakyat akan 

memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat. 

b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan pperencanaan. 

c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat 

Pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan 

dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal, model perencanaan yang 

demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat 

dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan 

masyarakat akan menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan 

dan kapasitas kelembagan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan 

yaitu melalui penguatan kelembagaan masyarakat maupun birokrasi.  

Penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan 

menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan  untuk 

mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi 

dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat.(Sumodiningrat,1995: 223) 
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D. Civil Society dan Kebijakan Publik 

Istilah civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Dalam tradisi 

Eropa sampai abad ke-18 pengertian civil society dianggap sama dengan 

pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang 

mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. (Hidajah, 2004:69) 

Alexis De Tocquaville mendefinisikan tentang civil society yaitu sebagai 

wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan 

kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan 

keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan 

negara dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum 

yang diikuti warganya. Sebagai ruang politik, civil society adalah suatu 

wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi 

mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan mandiri, tidak terkungkung 

oleh kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan 

kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang 

publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi 

komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.(Hikam, 

1999:3) 

 Civil society secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan dari 

anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat 

dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada 

umumnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan 

pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah 

tangga (household), organisasi-organisasi suka rela, sampai dengan 

organisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, 

tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara dari negara 

di satu pihak dan individu dan masyarakat di pihak lain. Namun demikian, 

civil society harus dibedakan dengan suku, klan, atau jaringan-jaringan 

klientelisme, karena variabel yang utama di dalamnya adalah sifat otonom 

(kemandirian), public dan civic. Hal ini menyiratkan keharusan adanya 

kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan 

pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan 

kepentingan-kepentingan di depan umum.(Hikam, 1999:85) 
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Civil society dikatakan sebagai aneka kelompok masyarakat yang tidak 

tercakup dalam institusi dan aparat negara, tapi karena kepentingannya terlibat 

langsung atau tidak langsung dalam interaksi dan penentuan kebijaksanaan 

publik, rumusan ini terpaksa memasukkan unsur negara didalamnya, karena 

istialh civil society senantiasa diperbincangkan dalam hubungannya dengan 

negara.(Mahasin, 1999 : 187) 

Hikam juga menjelaskan bahwa civil society merupakan suatu entitas yang 

keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas 

politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang 

(balancing force) dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis 

negara, pada saat yang sama mampu melahirkan pula kekuatan kritis 

reflektif (reflective force) di dalam masyarakat yang mencegah atau 

mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses 

formasi sosial modern. Yang terakhir ini, terutama perlu untuk mencegah 

akibat-akibat negatif dari sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi 

politik yang dapat mengakibatkan terjadinya proses formalis dan kekakuan 

birokratis.(Hikam, 1999:86) 

Untuk itu penguatan civil society dalam masyarakat adalah sebagai strategi 

alternatif bagi sebuah proses demokratisasi yang ditujukan ke arah 

pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis, 

partisipatoris, dan reflektif. Dimulai dengan pengupayaan secara sungguh-

sungguh ruang publik yang terbuka yang bisa dipakai untuk melibatkan 

secara penuh potensi-potensi aspiratif dalam masyarakat, sekaligus 

melakukan kritik secara terus menerus  terhadap ketimpangan-ketimpangan 

yang terjadi. Dalam hal ini negara tidak langsung dilihat sebagai lawan, 

kerena pada elemen-elemen negara terdapat pula hal yang berkaitan erat 

dengan pertumbuhan civil society yang mandiri, yang merupakan ruang 

publik yang perlu didukung meskipun disana dominasi negara cukup besar. 

Demikian pula gerakan-gerakan kultural dan advokasi-advokasi dalam 

masyarakat lebih diarahkan kepada penciptaan secara gradual dan evolutif 

suatu masyarakat politik yang semakin dewasa, yang mampu menjadi 

penyeimbang dan kontrol bagi kecenderungan-kecenderungan eksesif 

negara.(Hikam, 1999:94) Hikam juga menambahkan khusus dalam 

hubungannya dengan negara, paling tidak civil society dapat melakukan 

salah satu dari tiga fungsi pokoknya. Pertama, civil society berdiri sebagai 

perisai bagi masyarakat dari perilaku negara yang cenderung hegemonic, 

otoritarian, dan refresif. Kedua, jika negara cenderung hegemonic, civil 
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society muncul sebagai mitra negara dalam melaksanakan kepentingan 

publik. Ketiga, bila kehidupan publik telah diakomodasi secara baik oleh 

negara, maka civil society akan dapat memainkan fungsinya secara 

komplementer, dimana ia muncul untuk melengkapi kebutuhan 

masyarakat. 

AS. Hikam, mengidentifikasi tiga ciri utama civil society; pertama, adanya 

kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok 

dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; kedua, adanya 

ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari 

warga negara melalui wacana dan praksisi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik; ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak 

intervesionis.(Hikam,1999:87) 

Civil society merupakan sebuah konsep yang menawarkan ide-ide yang kreatif, 

cemerlang, dan bijaksana dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian 

integral dari bangsa dan negara. Dengan kata lain, harus berdiri dalam posisi di 

tengah yang memiliki benang merah antara negara di satu sisi dan masyarakat 

sipil di sisi yang lain.(Calhoun dalam Hidajah, 2004:72) 

Civil society mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan, oleh karena itu 

sekaligus dibutuhkan keberadaan sebuah ruang publik yang bebas (a free 

public sphare). Maka kedua elemen tersebut merupakan esensi bagi civil 

society, karena disanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna bisa 

benar-benar terwujud.Pada ruang publik yang bebaslah, secara normatif, 

individu-individu dalam posisinya setara, dapat melakukan transaksi-transaksi 

wacana (discursive transaction) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi 

dan kekhawatiran. Secara teoritis, ia dapat diartikan sebagai runag dimana 

anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya 

terhadap semua kegiatan publik.(Hikam, 1999:86) 

Karni dalam Baso (1999) menyimpulkan ada 5 (lima) teory civil society yang 

ada di Barat, diantaranya: pertama, teori Hobbes dan Locke, yang 

menempatkan civil society sebagai penyelesai dan peredam konflik dalam 
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masyarakat, jadi civil society disamakan dengan negara. Kedua , Adam 

Ferguson, yang melihat civil society sebagai gagasan alternatif untuk 

memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman 

negatif individualis, berupa benturan ambisi dan kepentingan publik. Civil 

society dipahami sebagi entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider 

dan kasih sayang terhadap sesama. Ketiga, teori Thomas Paine, yang 

menempatkan civil society sebagai antithesis negara. Negara harus dibatasi 

sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk 

belaka (necessary evil). Keempat, teori Hegel dan Marx, yang tidak menaruh 

harapan berarti terhadap entitas civil society, konseptualisasi mereka tentang 

civil society bukan untuk memberdayakan atau menobatkannya, tetapi lebih 

untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya. Kelima, teori Tocquiville, 

yang menempatkan civil society sebagai entitas untuk mengimbangi (balancing 

force) kekuatan negara, meng-counter hegemoni negara dan menahan 

intervensi berlebihan negara  

Dalam penelitian ini civil society ditempatkan sebagai entitas untuk 

mengimbangi (balancing force) kekuatan negara, meng-counter hegemoni 

negara dan menahan intervensi berlebihan negara, karena hubungan negara dan 

masyarakat yang dikehendaki dalam proses demokratisasi adalah terjadinya 

keseimbangan antara negara dan masyarakat. Keseimbangan diantara keduanya 

akan melahirkan sebuah iklim yang kondusif bagi perjalanan bangsa ke depan. 

Masyarakat yang kuat akan memberikan sumbangsih yang besar bagi 

peradapan  bangsanya. Karena tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat 

yang dinamis dengan secara bersama-sama akan memiliki tanggung jawab 

untuk kemajuan bangsanya. 
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E. Tinjauan Kebijakan Publik dalam Perspektif Advokasi Kebijakan 

1. Pengertian Advokasi Kebijakan 

Advokasi kebijakan adalah suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk 

mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik 

secara bertahap dan maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi 

perwakilan proses-proses politik dan legislasi yang tedapat dalam sistem 

yang berlaku. (Topatimangsang, 2007:IX) 

Advokasi berasal dari bahasa Inggris, maka to advocate tidak hanya berarti 

membela (to defend), tetapi juga bisa berarti memajukan atau 

mengemukakan (to promote) dengan kata lain, juga bisa berarti berusaha 

menciptakan (to create) yang baru atau yang belum ada. Dengan kata lain 

juga berarti melakukan perubahan (to change) secara terorganisir dan 

sistematis.(Topatimangsang,2007:7) 

Advokasi sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus 

proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara 

mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya 

dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Berbeda dengan revolusi, advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa 

perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan 

menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap 

maju dan semakin membaik (gradual and incremental changes) dalam 

berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. 

(Topatimangsang,2007:33) 

 Advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau 

mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau 

kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau 

perubahan tersebut.Maka, menjadi penting untuk memahami apa 

sesungguhnya kebijakan publik itu sendiri. Salah satu kerangka analisis 
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yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan 

melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of law) 

yang terdiri dari: 

a. Isi Hukum (content of law);                                                        

yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang 

tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan pemerintah. Ada juga kebijakan yang lebih 

merupakan kesepakatan umum (konvensi) tidak tertulis, tetapi dalam 

hal ini lebih menitikberatkan perhatian pada naskah (text) hukum 

tertulis, atau aspek tekstual dari sistem yang berlaku 

b. Tata Laksana Hukum (structure of law); yakni semua perangkat 

kelembagaan dan pelaksana dari sisi hukum yang berlaku. Dalam 

pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, 

penjara, birokrasi pemerintahan, partai politik, dll) dan para aparat 

pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat 

pemerintah, anggota parlemen) 

 

c. Budaya Hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap 

penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua 

aspek sistem hukum di atas: isi dan tata laksana hukum. Dalam 

pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, respon) 

masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum 

tersebut. Karena itu, hal ini merupakan aspek kontekstual dari sistem 

yang berlaku. . (Topatimangsang,2007:45) 

2. Sasaran Advokasi Kebijakan 

Suatu kegiatan atau advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan 

sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik 

dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Walaupun 

merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkait, namun tiga aspek sistem 

hukum (kebijakan publik) yang manjadi sasaran advokasi tersebut harus 

didekati secara berbeda, terutama karena ketiganya memang terbentuk oleh 

proses-proses yang khas. 
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Isi hukum dibentuk oleh melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, 

sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan 

manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui proses-proses 

sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya 

sendiri. Karena itu, kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan 

menempuh proses-proses yang sesuai. Secara garis besar, ketiga jenis 

proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Proses-proses Legislasi dan Jurisdiksi;  

Proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-

undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan 

sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan 

atau usul dan tuntutan perlunya penyusuanan undang-undang atau 

peraturan baru, perdebatan parlemen  untuk membahas gagasan atau 

tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan 

parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal 

(academic draf), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan 

kembali ke parlemen, sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui 

dalam pemungutan suara di parlemen. Tetapi, pengertian proses 

legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan pengajuan rancangan 

tanding (counter draft legislation) atau bahkan pengujian substansi 

dan peninjauan ulang undang-undang (judicial review). Karena 

jurispedensi (keputusan mahkamah peradilan yang memiliki kekuatan 

hukum sebagai preseden bagi keputusan-keputusan hukum berikutnya) 

pada dasarnya juga membentuk isi hukum, maka proses-proses litigasi 

(beracara di pengadilan) juga termasuk dalam pengertian ini. 

b. Proses-proses Politik dan Birokrasi;  

Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi 

pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan 

publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan 

proses ini adalah seleksi, rekrutman, induksi para aparat pelaksana 

pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh 

tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan 

manajemen hubungan(relasi-relasi) kepentingan-kepentingan di antara 

berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobbi, 

mediasi, negosiasi, tawar menawar, kolaborasi dan (dalam pengertian 

yang terburuk) bahkan sampai pada praktek-praktek 

intrik,sindikasi,konspirasi dan manipulasi. 

 



35 
 

c. Proses-proses Sosialisasi dan Mobilisasi:  

 Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran 

dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang akhirnya, 

akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu 

masalah bersama. Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam 

berbagai bentuk tekanan politik (political pressure), mulai dari 

penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, 

rangkaian diskusi dan seminar pelatihan), pengorganisasian 

(pembentukan basis-basis massa dan konstituen, pendidiakan poltitik 

kader), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, 

boikot, blockade)(Topatimangsang,2007:47) 

 

Gambar 2. Unsur-unsur dan Proses Pembuatan Kebijkan Publik 

Sumber : Topatimangsang (2007:48) 

 



36 
 

3. Arus Advokasi Kebijakan 

a. Membentuk Lingkar Inti 

Langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk apa 

yang disebut lingkar inti (allies), yakni kumpulan orang dan atau organisasi 

yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama 

seluruh kegiatan advokasi. Lingkar inti dari suatu gerakan advokasi adalah 

suatu tim kerja yang siap bekerja purna waktu, kohesif dan pejal(solid), 

lingkar inti ini adalah perancang strategi  sekaligus pemegang tongkat 

komando utama yang siap setiap saat selama proses advokasi berlangsung. 

Karena itu, pembentukan lingkar inti dalam suatu gerakan advokasi 

memerlukan beberapa persyarat tertentu yang cukup ketat, terutama dalam 

hal adanya kesatuan atau kesamaan visi dan analisis(bahkan juga ideologis) 

yang jelas terhadap issu yang diadvokasikan. (Topatimangsang :2007 : 61) 

 

Gambar.3  Lingkar Inti 

Sumber : Topatimangsang (2007:61) 

b. Memilih Issu Strategis 

Setelah lingkar inti terbentuk, tugas pertama mereka adalah memilih dan 

menetapkan suatu issu tertentu yang akan diadvokasikan. Mereka harus 

mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis 

mana diantara sekian banyak issu aktual dalam masyarakat yang benar-

benar strategis untuk diadvokasikanSelain faktor aktualitas, pada dasarnya 

suatu issu dapat dikatakan sebagai issu yang strategis jika; 
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1. Penting dan mendesak, dalam artian tuntutan memang semakin luas   

di masyarakat agar issu tersebut segera ditangani, jika tidak akan 

membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan masyarakat 

umum. 

2. Relevan dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota  

masyarakat awam, khususnya lapisan mayoritas yang selama ini 

paling terabaikan kepentingannya 

3. Akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik 

lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. 

4. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar 

seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh 

lingkar inti sendiri. (Topatimangsang,2007:71) 

c. Merancang sasaran dan Strategi 

Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan 

atau program advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi itu 

sendiri sebagai upaya untuk mengubah kebijakan publik, sehingga 

rumusan sasaran (objectivitas, targets, outcomes) nya juga harus mengacu  

pada tujuan (goals) tersebut. Sasaran advokasi memang hanya tertuju atau 

terarah pada kebijakan-kebijakan publik(atau bahkan hanya satu kebijakan 

publik tertentu) dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada suatu 

kebijakan tertentu tersebut akan membawa dampak positif atau paling 

tidak, sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara 

bertahap dan maju. (Topatimangsang,2007:87) 

d. Mengolah Data dan Mengemas Informasi 

Berbeda dengan riset akademis yang mementingkan formalitas baku 

dalam proses dan hasilnya, riset untuk advokasi lebih mementingkan 

manfaat praktis dari semua data dan informasi yang dihasilkan. Karena 

itu, riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan (applied 

research), terutama dalam bentuk kajian kebijakan (policy studies). 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan 

mengolahnya menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung 

semua kegiatan lain dalam proses advokasi. (Topatimangsang,2007:93) 
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e. Menggalang Sekutu dan Pendukung 

Sekutu (alliances) dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, 

kelompok atau organisasi yang memiliki sumberdaya (keahlian, akses, 

pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang tersedia dan 

kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran 

atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam keseluruhan 

rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu. (Topatimangsang,2007:115) 

 

f. Mengajukan Rancangan Tanding 

Proses-proses legislasi, yang membentuk isi naskah hukum atau kebijakan 

publik, mencakup beberapa jenis kegiatan: mulai dari penyusunan 

rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting), termasuk di 

dalamnya penyusunan rancangan tanding (counter draft), sampai 

peninjauan kembali atau pengujian undang-undang (judicial review). 

Namun dalam hal ini pengajuan rancangan tanding adalah yang 

memungkinkan kalangan masyarakat luas dan awam sekalipun terlibat di 

dalamnya, bukan hanya pakar dan praktisi hukum saja.(Topatimangsang 

,2007:25) 

g. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan 

Dua pelaku utama dalam hal ini adalah para politisi dan aparat birokrasi 

pemerintahan sebagai pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. 

Pihak-pihak lain yang ingin agar kebijakan-kebijakan itu sesuai dan 

memenuhi kepentingan mereka, harus mendekati dan mempengarui kedua 

pelaku utama tersebut. Maka, berlangsunglah kegiatan-kegiatan lobbi, 

negosiasi, mediasi, kolaborasi dan sebagainya.Istilah lobbi (lobby) dalam 

pengertiannya yang lazim digunakan selama ini sebagai suatu proses 

dimana para pemilih, secara perorangan maupun mewakili suatu 

kelompok mencoba mempengaruhi wakil-wakil pilihan mereka di 

parlemen untuk memperhatikan, mendukung dan mangambil tindakan 

terhadap suatu issu tertentu yang sedang dipermasalahkan oleh 

masyarakat. 

Alasan utama mengapa warga pemilih mendekati para politisi wakil 

mereka atau para pembuat kebijakan umumnya adalah dalam rangka 

berusaha mengubah suatu kebijakan atau keadaan tertentu yang sedang 

berlaku atau berlangsung, atau dalam rangka menentang suatu usulan 

perubahan kebijakan yang sedag diperbincangkan. Dalam hal ini, para 
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warga pemilih tersebut biasanya dan memang mutlak harus memiliki 

suatu gagasan yang jelas tentang perubahan atau hasil apa yang mereka 

tuntut dan inginkan. Hal yang terpenting dalam lobbi adalah 

mengkomunikasikan pandangan, sikap dan tuntutan kepada orang yang 

tepat, langkah pertama adalah  menemukan bidang atau lembaga 

pemerintah yang erkait erat dengan issu yang sedang diperjuangkan. Cara 

lobbi yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

cara langsung dan tidak langsung(Topatimangsang,2007:133) 

1. Lobbi Cara Langsung  

a) Pertemuan Pribadi 

b) Percakapan Telepon 

c) Surat Tertulis Pribadi 

d) Surat Pribadi ke Beberapa Orang Secara Terpisah 

e) Surat Terbuka 

f) Pesan Elektronik 

g) Pernyataan 

2. Lobbi Cara Tidak Langsung 

a) Kampanye Media Massa 

b) Kampanye Politik dengan Sasaran  Khusus 

c) Sengatan Media Massa 

d) Meminta Bantuan Profesional 

e) Melalui Organisasi Masyarakat 

f) Melalui Partai Politik 

g) Unjuk Rasa Massa 

h) Membuat Partai Politik sendiri. 

 

h. Membentuk Pendapat Umum 

Pada tahap ini lebih banyak bergumul langsung di arus bawah atau di 

tengah masyarakat. Pada jalur ini, bentuk-bentuk kegiatannya lebih 

beragam dan majemuk lagi, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran 

dan pendapat umum, kampanye penggalangan dukungan, pelatihan dan 

pendidikan politik tentang suatu issu kepada para anggota dan warga 

korban,pembentukan basis-basis organisasi gerakan, sampai pengerahan 

kekuatan massa, melakukan berbagai aksi-aksi kesetiakawanan, unjuk 

rasa, mogok, boikot,pembakangan sosial dan seterusnya.(Topatimangsang, 

2007:153) 
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i. Membangun Basis Gerakan 

Salah satu kecaman keras terhadap banyak organisasi atau jaringan kerja 

advokasi adalah kelemahan pada basis legitimasinya: yaitu, mereka 

sebenarnya bicara atas nama siapa, apakah mereka mempunyai mandat 

nyata dari masyarakat atau rakyat yang mereka atas namakan. Masalahnya 

adalah karena mereka tidak mampu membangun organisasi atau jaringan 

mereka benar-benar berakar nyata di tengah rakyat yang mereka bela. 

Dalam pengembangan basis massa dari gerakan advokasi dapat dilakukan 

dengan pengorganisasian rakyat, pendidikan politik dan penyadaran 

adalah bagian terpenting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi 

untuk melancarkan tekanan sosial politik kearah terjadinya perubahan-

perubahan kebjakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat 

luas. (Topatimangsang, 2007:167) 

 

j. Memantau dan Menilai (mengevaluasi) Program 

Kerja-kerja advokasi adalah proses yang sangat dinamis, bahkan 

konjungtural mengikuti ritme dan gerak perubahan yang terjadi setiap saat 

sepanjang prosesnya. Suatu rancangan strategi advokasi yang telah 

disiapkan secermat apapun, bisa berubah di tengah jalan karena 

perubahan-perubahan keadaan dan situasi memang 

menghendakinya.Karena itu, pemantauan terus menerus terhadap 

keseluruhan proses advokasi menjadi penting, terutama untuk 

mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi 

yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, 

advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama 

sekali. Untuk itu perlu adanya umpan balik yang memadai untuk menilai 

apakah kegiatan advokasi yang dilakukan benar-benar efektif mencapai 

sasaran-sasarannya. (Topatimangsang,2007:191) 
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Gambar4 
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F. Kerangka Pikir 

Masyarakat merupakan bagian integral dari sebuah negara, keterlibatan 

masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan adalah keniscayaan yang 

harus dilakukan. Kuatnya posisi tawar masyarakat atas negara akan 

melahirkan balancing power yang bermanfaat bagi kelangsungan proses 

pembangunan. 

Gerakan pemberdayaan masyarakat (gerakan civil society) menjadi mutlak 

dilakukan,agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan segala 

sektor berkembang secara dinamis dan lebih efektif. Salah satu bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut terlibat dalam 

perumusan kebijakan- kebijakan publik atau merespon kebijakan-kebijakan 

publik yang cenderung tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat. 

Gerakan-gerakan civil society sebagai entitas yang menjadi penyeimbang 

kekuatan negara diharapkan mampu mempengaruhi atau merubah kebijakan-

kebijakan publik yang kurang memihak terhadap kepentingan masyarakat 

tersebut. Untuk itu gerakan civil society dapat melakukan sebuah advokasi 

kebijakan,yaitu suatu usaha sistematik dan terorganisir yang dilakukan untuk 

mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan 

publik secara bertahap. Advokasi kebijakan yang dilakukan menjadi efektif 

dengan melalui sepuluh tahapan advokasi, yaitu: membentuk lingkar inti, 

memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan 

mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan 

rancangan tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat 

umum, membangun basis gerakan, dan memantau dan menilai (evaluasi) 
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program. Dalam penelitian ini Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) sebagai 

salah satu gerakan civil society yang melakukan advokasi kebijakan terhadap 

kebijakan publik, yaitu pembangunan Water Front City (WFC) sebuah konsep 

penataan kawasan pesisir Lampung. Di satu sisi kita juga harus melihat sejauh 

mana pemerintah membuka ruang publik sebagai wujud dari pembangunan 

yang bersifat partisipatif, yaitu dengan melihat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dan penguatan 

terhadap kelembagaan masyarakat yang ada. 
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Gambar 4.Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

  

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Hadari 

Nawawi, metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. 

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan /atau kalimat 

sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.(Nawawi, 1991:63) 

 

Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.(Nazir, 2003:63) 

 

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 
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dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta 

situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-

kegiatan,sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena 

 

Selanjutnya Matthew B Miles dan A. Michael Huberman (1991:1-2), 

menjelaskan bahwa data kualitatif sangat menaarik. Ia merupakan sumber 

dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data 

kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang 

setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan 

lagi, data kualitatif dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-

penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka 

teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih 

jauh lagi dari praduga dan kerangka kerja awal. 

B. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan makna dari konsep yang digunakan, 

sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep 

tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah 

advokasi kebijakan sebagai suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk 

mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan 

publik secara bertahap dan maju melalui semua saluran dan piranti 

demokrasi perwakilan proses-proses politik dan legislasi yang tedapat 
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dalam sistem yang berlaku dengan melalui sepuluh tahapan advokasi 

kebijakan. 

Sedangkan pembangunan partisipatif adalah suatu model pembangunan 

yang mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan juga dikelola oleh 

masyarakat sendiri, dan menekankan pada pengembangan kapasitas 

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep yang 

digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikan di lapangan. 

Pada penelitian ini definisi operasional yang akan digunakan dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu :  

1. tahapan advokasi kebijakan yang terdiri dari : 

a. Membentuk lingkar inti, yang berkenaan dengan : 

1) Orang-orang yang menjadi penggagas dan pemrakarsa 

2) Orang-orang yang menjadi penggerak utama 

3) Orang-orang yang menjadi penentu dan pengendali arah 

kebijakan 

4) Orang-orang yang menjadi penentu tema atau isu advokasi 

5) Orang-orang yang menjadi penentu strategis dan sasaran 

dari    kegiatan advokasi 

b. Memilih isu strategis, yang berkenaan dengan : 

1) Hal yang penting dan mendesak di masyarakat 

2) Relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat  
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3) Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih 

besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga 

dicanangkan oleh lingkar inti sendiri. 

c. Merancang sasaran dan strategi , yang berkenaan dengan : 

1) Menentukan tujuan utama advokasi 

2) Menentukan target dan sasaran advokasi 

d. Mengolah data dan mengemas informasi, yang berkenaan dengan : 

1) Mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan dalam proses advokasi. 

e. Menggalang sekutu dan pendukung, yang berkenaan dengan : 

1) Terfokus pada tujuan atau sasaran advokasi yang disepakati 

bersama 

2) tegas menetapkan isu advokasi yang diusung bersama 

3) Ada pembagian peran dan tugas yang jelas di antara semua 

yang terlibat 

4) Ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar 

f. Mengajukan rancangan tanding, yang berkenaan dengan : 

1) Partisipasi masyarakat dalam mangajukan rancangan tanding 

2) Proses-proses pengajuan rancangan tanding 

g. Mempengaruhi pembuat kebijakan, yang berkenaan dengan : 

1) Cara mempengaruhi para pembuat kebijakan melalui kegiatan 

lobi 

2) Proses lobi dalam kegiatan advokasi 
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h. Membentuk pendapat umum, yang berkenaan dengan : 

1) Kampanye pembentukan kesadaran dan pendapat umum 

2) Pelatihan dan pendidikan politik tentang suatu issu kepada 

 para anggota dan warga korban 

3) Pengerahan kekuatan massa, melakukan berbagai aksi-aksi 

kesetiakawanan dan unjuk rasa 

i. Membangun basis gerakan, yang berkenaan dengan : 

1) Adanya pengorganisasian rakyat 

2) Pendidikan politik dan penyadaran terhadap rakyat 

j. Memantau dan menilai program, yang berkenaan dengan : 

1) Pemantauan terhadap proses/tahapan  advokasi 

2) Adanya umpan balik yang memadai untuk menilai kegiatan 

advokasi dalam mencapai sasarannya. 

2. Pembangunan Partisipatif, yang terdiri dari 

a. Partisipasi masyarakat, yang berkenaan dengan:  

1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat terkait 

pembangunan Water Front City (WFC) 

2) Adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) 

3) Adanya kemampuan dari masyarakat untuk terlibat dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) 
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b.   Sosialisasi kebijakan pembangunan Water Front City 

(WFC), yang berkenaan dengan : 

1)  Penyampaian pertimbangan dalam pembuatan arah dan  strategi 

kebijakan pembangunan Water Front City (WFC) 

c. Penguatan kelembagaan masyarakat, yang berkenaan dengan : 

1)  Pemberdayaan kelembagaan masyarakat 

 

D. Jenis Data  

Jenis data pada pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Data primer 

Yaitu data yang merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan 

bukti atau saksi utama dari hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan panduan wawancara yang dilakukan kepada sumber 

data mengenai advokasi kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

dalam pembangunan Water Front City (WFC). 

2. Data Sekunder,  

Yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat berupa 

buku, biografi, media baik online ataupun cetak yang dalam hal ini 

dapat mendukung data primer atau dikatakan relevan dengan 

penelitian.(Nadzir, 2003:50)  
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E. Sumber Data 

 

Kriteria dalam penentuan informan yang dipakai oleh peneliti adalah 

mereka yang dapat memberikan informasi mengenai advokasi kebijakan 

yang  dilakukan oleh Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam 

pembangunan Water Front City.Berdasarkan kriteria tersebut maka yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Koordinator Umum Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

2. Ketua Pengolahan Sampah Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

3. Anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Lampung 

4. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 

sebagai salah satu dinas yang menangani pembangunan Water Front 

City (WFC) 

5. Kepala Lurah Bumi waras 

6. Sekretaris Lurah Sukaraja 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara Mendalam. 

Teknik ini digunakan untuk keperluan analisis yang diperoleh dengan 

mengajukan pertanyaan lisan berdasarkan petunjuk umum wawancara 

kepada responden. Menurut Moelong jenis wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar 

pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. 

Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan 
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dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang 

sebenarnya.(Moelong:2006:187) 

2. Observasi 

Dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung mengenai kondisi 

lingkungan di lokasi penelitian, yaitu di wilayah kerja pengurus 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP). Adapun fungsi dari observasi ini 

yaitu untuk menjelaskan gejala yang terjadi, sekaligus bertujuan untuk 

pengumpulan data yang selektif sesuai dengan pendangan penulis yang 

disesuaikan dengan realita yang terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian literatur atau 

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Inventarisasi Data,  

Yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan 

informan. Data yang berasal dari observasi dikumpulkan melalui 

pengamatan langsung yang dilakukan penulis di wilayah kerja Jaringan 

Perempuan Pesisir (JPrP) 

2. Editing Data 

Merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang telah 

berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya Menyeleksi 

data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penyeleksian data 
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ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh baik dari 

hasil wawancara ataupun dari hasil studi kepustakaan untuk ditentukan 

mana yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Sehingga dapat dengan 

segera diproses lebih lanjut. 

3. Interpretasi Data 

 Merupakan proses memberikan penafsiran data yang didapatkan 

penulis dari lokasi penelitian, baik dari data primer maupun data 

sekunder untuk mencari makna dengan menghubungkan jawaban 

informan dengan hasil data lainnya. 

H. Teknik Analisis Data 

 

 Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan membuat gambaran (deskriptif) tentang suatu fenomena 

yang terjadi. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari 

informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi 

dengan tujuan penelitian. Analisis data sebagai kegiatan mengelompokkan, 

membuat suatu ukuran, memanipulasi serta mengangkat data sehingga 

mudah untuk dibaca.(Nazir: 2003:358) 

 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan diolah dan dinalisa 

secara kualitatif dengan proses reduksi dan interpretasi. Data yang 

terkumpul kemudian akan ditulis dalam bentuk transaksi yang kemudian 

dilakukan pengelompokan atau pengkatagorian dengan melakukan reduksi 

data yang tidak terkait dan kemudian diinterpretasikan mengarah pada 

fokus penelitian. 
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Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif dengan 

menggunakan tiga komponen analisis, menurut Matthew B Miles dan 

Haberman (1992:16) yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh di lapangan dituangkan kedalam laporan atau 

uraian yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merupakan bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

data yang tidak perlu dan mengorganisasi sedemikian rupa, sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh 

diediting, dirangkum, difokuskan pada tujuan penelitian. Data yang 

direduksi  akan memberikan gambaran yang tajam tentang hasil 

pengamatan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan 

mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan penelitian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Peneliti mulai mencari-cari arti, mencatat keteraturan, pola kejelasan, 

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 

Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung 

dalam hal ini dilakukan dengan cara menambahkan data yang baru 

ditemukan. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah berdirinya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

Kebutuhan rakyat miskin pesisir pantai Teluk Lampung akan adanya 

sebuah organisasi mandiri yang dibentuk dan dijalankan oleh rakyat 

sendiri mulai muncul pada awal tahun 2008. Berawal dari kelompok ibu-

ibu yang ingin mendirikan sebuah organisasi paguyuban perempuan, 

kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian organisasi yang diberi nama 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) pada tanggal 16 Febuari 2008. 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) merupakan organisasi massa 

Perempuan Pesisir Bandar Lampung yang bersifat terbuka dan bersifat 

kerakyatan. JPrP berpusat di jalan. Yossudarso Gang Krawang II, 

kelurahan Garuntang Teluk Betung Bandar Lampung. Organisasi ini bisa 

diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menjadi korban dari rencana 

atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat pesisir 

khususnya, terutama yang bermasalah dengan tempat tinggal atau sengketa 

tanah. 

Kemiskinan di sepanjang pesisir merupakan sebuah kenyataan, 

kemiskinan yang dimaksud adalah rendahnya pendapatan, kondisi rumah 

dan lingkungan yang buruk, kurangnya informasi, tidak dilibatkan dalam 
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proses pembuatan aturan, dan terjadinya hubungan yang tidak adil antara 

rakyat dengan pengusaha dan pemerintah. 

Dalam menangani kemiskinan, pemerintah sering melakukan tindakan 

yang meminggirkan rakyat miskin, sebagai salah satu contoh penggusuran 

yang dilakukan pemerintah di deerah pesisir untuk pembuatan jalan masuk 

Water Fraont City. Karena itu rakyat miskin harus berorganisasi dan 

berjaringan dengan rakyat miskin lainnya, sehingga memiliki kekuatan 

untuk mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih 

melindungi kepentingan rakyat miskin. Hal inilah yang menjadi latar 

belakang berdirinya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP). 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) merupakan organisasi masa rakyat, 

yang bertujuan bekerja bersama rakyat miskin pesisir agar tumbuh 

organisasi rakyat yang kuat dan dapat memperjuangkan hak atas kualitas 

hidup yang layak dan terhormat, hak mendapatkan tanah, rumah dan 

lingkungan yang sehat serta hak menentukan nasib dan masa depannya 

sendiri. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan JPrP bersama 

masyarakat pesisir, yaitu :  

1. Kelompok daur ulang sampah 

2. Pengomposan sampah rumah tangga 

3. Tabungan perbaikan rumah  

4. Kelompok belajar anak 

5. Penataan kampung dengan konsep alternatif 

6. Pelatihan  
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B. Pokok-Pokok Perjuangan 

Dalam pergerakannya JPrP memiliki pokok-pokok perjuangan yaitu 

terlibat aktif dalam gerakan sosial dan kolektif untuk terpenuhnya hak-hak 

dasar (Hak lingkungan, tanah, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, 

partisipasi, informasi dan komunikasi, identitas, air bersih dan pangan) 

C. Prinsip-Prinsip Organisasi  

Prinsip-prinsip organisasi JPrP : 

1. Jujur 

2. Kerja keras 

3. Solidaritas 

4. Tanggung jawab 

5. Tidak korupsi 

D. Moto Organisasi 

Berbagi lahan, berbagi kehidupan 

E. Anggota JPrP  

Anggota JPrP terdiri dari :  

1. Anggota biasa adalah orang yang berasal dari komunitas Perempuan 

pesisir  dan merupakan bagian dari perjuangan pemenuhan hak-hak 

Perempuan 

2. Anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan tidak 

berkait langsung dengan perjuangan Hak-hak Perempuan Pesisir 

3. Anggota pendamping adalah orang yang mempunyai kemampuan 

dalam mendampingi rakyat  



58 
 

Gambar 6 

Struktur Organisasi Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengumpulan Data Tahapan Advokasi Kebijakan Jaringan 

Perempuan Pesisir (JPrP) 

1. Membentuk Lingkar Inti 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dibentuk pada awal tahun 2008. Sebuah 

organisasi masyarakat yang basis gerakannya adalah kaum perempuan. 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) adalah organisasi yang lahir dari 

dorongan dan dukungan organisasi uplink (urban poor linkage), sebuah 

organisasi non-pemerintah  yang berbasiskan rakyat dengan fokus 

perhatian dan kegiatannya berkaitan dengan isu-isu kemiskinan kota. 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) juga memiliki jaringan dengan 

organisasi lain yaitu, JRMK (jaringan rakyat miskin kota). Dari ke tiga 

elemen ini (JPrP, uplink, JRMK) maka dibentuklah tim 10, sebuah tim 

yang berada di luar struktur kepengurusan JPrP. Tim 10 beranggotakan 

orang-orang yang menjadi inti penggerak kerja JPrP, yaitu 7 orang dari 

anggota JPrP (Yati, Mimin, Sumi, Ela, Eni, Ela, Titi), 2 orang dari anggota 

JRMK (Sari dan Rajab), 1 orang dari uplink (faisal) 
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2. Memilih Issu Strategis 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam memilih issu strategis yang 

nantinya akan menjadi issu utama yang akan di advokasikan selalu 

melibatkan masyarakat. Salah satu issu utama di masyarakat pesisir adalah 

masalah tempat tinggal, selain masalah-masalah kemiskinan lainnya 

seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Issu tempat tinggal menjadi 

semakin penting dan mendesak untuk di advokasi setelah pemerintah kota 

Bandar lampung mengeluarkan kebijakan terkait dengan penataan wilayah 

pesisir dengan konsep kota pantai atau Water Front City (WFC). Secara 

umum sebenarnya JPrP dan masyarakat pesisir mendukung pembangunan 

Water Front City (WFC) yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai upaya 

penyelamatan kawasan pesisir itu sendiri, namun dalam proses 

pelaksanaannya ada tiga tuntutan mendasar dari masyarakat dan JPrP, 

yaitu : 

1) Pembangunan Water Front City (WFC) tanpa adanya penggusuran dan 

relokasi warga, artinya masyarakat pesisir tidak menginginkan adanya 

penggusuran maupun relokasi sebagai akibat dari pembangunan WFC. 

Karena telah ada 37 Kepala Keluarga (KK) yang telah digusur untuk 

pembangunan jalan masuk WFC. Pemerintah juga telah membangun 

rusunawa(rumah susun sewa) sebagai tempat untuk merelokasi 

masyarakat pesisir. 

2) Penataan kota yang dilakukan pemerintah adalah yang berwawasan 

lingkungan dan bersifat partisipatif, masyarakat pesisir tidak 

menginginkan pembangunan WFC tanpa memperhatikan lingkungan, 
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pembangunan awal yang dilakukan pemerintah dengan menggerus 

bukit kunyit untuk pembangunan jalan masuk dianggap masyarakat 

merusak lingkungan 

3) Pemerintah harus memberlakukan penggunaan 60% tenaga kerja lokal 

di perusahaan yang ada di pesisir, dampak dari pembangunan WFC 

masyarakat pesisir takut akan kalah saing dengan tenaga kerja luar 

yang nantinya akan mengancam sumber mata pencaharian mereka.  

Konsep penataan wilayah pesisir yang dikeluarkan oleh pemerintah kota 

Bandar lampung tersebut akhirnya menjadi isu besar yang diperjuangkan 

oleh JPrP dalam hal ini juga bersama-sama masyarakat pesisir lainnya 

untuk mempertahankan hak-hak masyarakat pesisir. 

3. Merancang Sasaran dan Strategi 

Dalam merancang sasaran dan strategi sebagai upaya untuk mengubah 

kebijakan. JPrP melakukan beberapa strategi yang terkait dengan 

kebijakan yang menjadi sasaran advokasi, yang dalam hal ini adalah 

konsep penataan kawasan pesisir Water Front City (WFC). Mulai dari 

membangun basis gerakan di masyarakat pesisir, membentuk pendapat 

umum masyarakat luas, mempengaruhi birokrasi sampai adanya konsep 

atau rancangan tanding terkait penataan kawasan pesisir oleh masyarakat 

pesisir itu sendiri. 

4. Mengolah Data dan Mengemas Informasi 

Kegiatan mengolah data dan mengemas informasi adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mendukung kegiatan advokasi lainnya. Dalam hal 

ini JPrP lebih banyak melakukannya pada saat kampanye pendapat umum, 
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yaitu dengan membuat leaflet atau selebaran, poster, spanduk, baliho, 

kaos, dan pernyataan/siaran pers. Selain itu JPrP juga memanfaatkan face 

book untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka. Pemberitaan 

media massa(cetak) terkait kegiatan-kegiatan JPrP tidak secara rutin 

mereka kumpulkan untuk dijadikan salah satu data JPrP, data tersebut 

lebih banyak berupa data/informasi yang langsung mereka letakkan di face 

book. Selain itu mengolah data dan mengemas informasi terkait dengan 

pembangunan Water Front City (WFC) juga sangat sedikit dilakukan oleh 

JPrP. 

 

5. Menggalang Sekutu dan Pendukung 

JPrP dalam melakukan kegiatannya hanya memiliki sedikit jaringan, yaitu 

uplink, JRMK (jaringan rakyat miskin kota) yang pada dasarnya adalah 

organisasi yang ikut menjadi pelopor terbentuknya JPrP. KPI (Komite 

Perempuan Indonesia) juga menjadi salah satu organisasi yang berjaringan 

dengan JPrP karena memiliki kesamaan yaitu, sebagai organisasi yang 

memiliki basis gerakan perempuan, dan satu organisasi yang menjadi salah 

satu pemberi dukungan dana untuk kegiatan JPrP, yaitu GEF (Global 

Environment Facility) Small Grants Programme yaitu sebuah program 

tentang pendanaan lingkungan. 

6. Mengajukan Rancangan Tanding 

Pemerintah kota Bandar lampung telah mengeluarkan konsep penataan 

kawasan pesisir, yaitu Water Front City (WFC) yang secara umum 

mendapat penolakan dari JPrP khususnya dan masyarakat pesisir 
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umumnya, sehingga mereka berkeinginan membuat rancangan tanding 

terkait penataan kawasan pesisir. Namun sampai saat ini JPrP belum 

mampu membuat konsep rancangan tanding disebabkan beberapa hal, 

salah satunya adalah belum adanya tim khusus yang membuat rancangan 

tanding tersebut.  

7. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan 

Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam advokasi kebijakan adalah 

mempengaruhi pembuat kebijakan itu sendiri. Terkait dengan kebijakan 

penataan kawasan pesisir tersebut, JPrP memandang Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Bandar lampung menjadi moment yang dapat dimanfaatkan 

sebagai kesempatan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan khususnya 

kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah kota Bandar lampung. 

Berdasasrkan data yang penulis dapatkan JPrP memandang pemilihan 

Kepala Daerah adalah transaksi dan kontrak rasional antara pemilih dan 

para calon yang dipilih (Walikota). Suara pemilih diberikan kepada 

penerima untuk mendapatkan kewenangan atau kuasa untuk membuat 

aturan, keputusan, kebijakan, dan program yang menyangkut kepentingan 

rakyat bamdar lampung secara luas.Karena itu, proses yang seharusnya 

terjadi adalah para pemilih menawarkan suara dan para calon walikota 

menawarkan rancangan rinci tentang kebijakan, aturan, langkah, kegiatan, 

dan sebagainya yang akan dibuat, diubah, atau dilakukan jika terpilih.  

Rancangan abstrak dalam bentuk janji-janji garis besar saja tidak cukup 

karena tidak terukur secara jelas. Sehingga pada pemilihan kepala daerah 
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(Pilkada) lalu yang terjadi adalah transaksi timpang dan tidak adil. Suara 

pemilih, khususnya suara rakyat miskin, hanya ditukar dengan satu paket 

sembako (Sembilan bahan pokok) atau satu kaos, atau uang Rp 10.000 – 

Rp. 30.000 dengan ditambahkan janji-janji kosong. Para calon walikota 

telah menukar suara pemilih dengan kebutuhan hidup yang sesaat dan 

remeh. Tindakan para calon Walikota ini telah mendorong  rakyat menjadi 

sangat pragmatis dan apatis.  

Menurut JPrP kondisi semacam ini tidak bisa dipecahkan dengan sikap 

tidak menggunakan hak pilih, karena ini hanya akan membiarkan medan 

politik dan kuasa berada di tangan politisi yang bermental penipu. Untuk 

itu masyarakat pesisir harus aktif dengan cara yang cerdas dan kritis untuk 

menghentikan dan mengubah melalui proses upaya mengumpulkan tiga 

puluh ribu suara, dengan pemahaman bahwa kekayaan rakyat miskin 

hanyalah terletak pada jumlah, maka jumlah tersebut harus diubah menjadi 

kekuatan yang disatukan dan terorganisasi untuk digunakan alat tawar-

menawar atau istilah yang umum dikenal adalah kontrak politik. 

Untuk membuat kontrak politik tersebut, JPrP membentuk kegiatan yang 

dinamakan RAP (Relawan Untuk Pilkada), yaitu sebuah tim yang dibentuk 

khusus untuk turun ke lapangan (masyarakat) memberikan pendidikan 

politik dan menampung aspirasi masyarakat pesisir, dengan tujuan 

akhirnya adalah mengumpulkan suara masyarakat dalam bentuk tuntutan-

tuntutan masyarakat pesisir (kontrak politik) untuk ditawarkan ke calon 

wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung  
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  Landasan Pikiran Kegiatan RAP  

a. Landasan pikiran kegiatan ini adalah membuat warga pesisir, 

khususnya JPrP aktif secara politis yang diartikan sebagai 

berpartisipasi secara kritis, aktif dan terorganisasi dalam menentukan 

siapa yang akan menduduki jabatan Walikota, bagaimana anggaran 

kota dialokasikan, kebijakan tentang hak-hak dan kebijakan warga 

pesisir. 

b. JPrP tidak cukup hanya memngambil sikap resisten (menolak dan 

defensif) tetapi harus melengkapi sikap penolakan dengan alternatif 

konsep atau pemecahan masalah. 

c.  JPrP tidak bisa menyerahkan panggung kehidupan politik dan 

kekuasaan di tangan para pembunuh rakyat, dan hanya berdiri di 

pinggir lapangan, menonton atan hanya menyatakan penolakan. 

d. Gerakan JPrP harus berskala massif dan berjaring dengan berbagai 

pelaku strategis lainnya, pilkada merupakan kesempatan strategis 

untuk ini. 

e. RAP (Relawan Untuk Pilkada) dalam melakukan pengumpulan suara 

pemilih semestinya merupakan kegiatan yang akan menjadi milik 

warga kota. Sedangkan JPrP harus memiliki partisipasi aktif, 

kontribusi pikiran, dana, tenaga, dan kegembiraan kerja bersama 

f. RAP tidak semestinya diperlakukan sebagai kegiatan JPrP yang 

melakukan pendidikan politik dengan cara pandang bahwa rakyat tidak 

tahu dan tidak berdaya, sehinga segala hal harus disiapkan dan 

diadakan oleh JPrP secara sendiri dan sepihak. Dalam hal ini 



66 
 

pendanaaan, partisipasi, kontribusu, pengumpulan data dan berbagai 

aspek kegiatan lainnya dilakukan secara bersama dan gembira oleh 

JPrP 

g. Langkah pertama yang penting dilakukan adalah penumbuhan 

kesadaran para warga bahwa kontrak politik dengan walikota adalah 

kepentingan mereka, acara mereka dan urusan mereka, bukan acara 

para aktivis JPrP atau  untuk kepentingan JPrP. 

Kegiatan RAP (Relawan Untuk Pilkada) ini dilakukan sampai akhir bulan 

mei 2010, namun pada moment ulang tahun JPrP bulan Maret, JPrP telah 

mensosialisasikan kontrak politik masyarakat pesisir dengan mengundang 

calon-calon Walikota yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh dua 

calon Walikota, yaitu Herman dan Kherlani. Isi kontrak politik tersebut 

adalah : 

a. Memberikan sertifikasi hak milik terhadap tanah di sepanjang pesisir 

yang telah ditempati warga dan menyelesaikan sengketa tanah dengan 

mediasi serta pengadaan sertifikat hak milik yang terjangkau warga 

miskin. 

b. Melakukan renovasi/perbaikan rumah dan kampung-kampung di 

sepanjang pesisir bandar lampung 

c. Pembangunan tanpa penggusuran dan relokasi 

d. Pendidikan gratis 12 tahun yang berkualitas 

e. Pelayanan kesehatan gratis dan pelayanan publik lain yang berkualitas 
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f. memberlakukan penggunaan 60% tenaga kerja lokal di perusahaan 

yang ada di pesisir. 

g. Penataan kota yang berwawasan lingkungan secara partisipatif. 

Pada tanggal 9 Juni 2010 JPrP akhirnya melakukan kontrak politik dengan 

salah satu pasangan calon Wali Kota, yaitu Kherlani dan Heru Sambodo. 

Dalam hal ini JPrP juga bersama-sama dengan Persatuan Rakyat Pesisir 

(PRP) menjanjikan 55 persen suara untuk memenangkan pasangan 

Kherlani dan Heru Sambodo (Khado), melalui tiga kecamatan yaitu 

Panjang, Telukbetung Selatan, dan Telukbetung Barat. Kontrak politik 

dilakukan di lokasi pembangunan Water Front City di hadapan notaris dan 

ratusan masyarakat pesisir. 

Empat poin tersebut adalah kepastian tempat tinggal dan kesejahteraan 

warga, khususnya untuk wilayah-wilayah Teluktuba: Kelurahan 

Karangmmaritim, Panjang Selatan, dan Panjang Utara. Kemudian 

Kampung Krawang, Kelurahan Garuntang, Bumiwaras, dan Kangkung, 

Kecamatan Telukbetung Selatan.  

Kedua, pembangunan Bandarlampung tanpa penggusuran serta 

memperhatikan lingkungan dan penataan kampung-kampung secara 

partisipatif di pesisir kota. Ketiga, menjamin dan memenuhi hak-hak 

warga secara berkualitas dan terjangkau, termasuk pendidikan 12 tahun. 

Juga pelayanan kesehatan gratis, kesehatan perempuan, menurunkan 

angka kematian ibu melahirkan, layanan terpadu untuk korban KDRT, 
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ketersediaan air bersih, pengolahan sampah terpadu, keamanan pangan, 

serta menyediakan pelayanan publik lainnya yang dapat terjangkau warga. 

Kemudian poin terakhir, membuka lapangan kerja, menjamin kerja, dan 

melindungi kegiatan ekonomi informal serta pemberdayaan ekonomi 

pesisir dan memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat pesisir. 

Yakni dengan memberlakukan ketentuan agar perusahaan-perusahaan 

yang ada di pesisir Bandarlampung harus mempekerjakan 60 persen 

tenaga lokal. 

8. Membentuk Pendapat Umum 

Beberapa kegiatan JPrP dalam kerangka membentuk pendapat umum : 

a. Peringatan Hari Perempuan dan satu tahun berdirinya JPrP. 

Dilaksanakan pada hari Minggu 15 maret 2009 bertempat di 

sekretariatan JPrP. Melalui perayaan ini, JPrP menuntut tanggung 

jawab Negara dan komitmen politik yang lebih mengikat untuk 

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, 

pemulihan, dan pengembangan lingkungan agar lingkungan pesisir 

tetap lestari. Dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Pembukaan dengan budaya dan seni tari pesisir, yaitu pentas seni 

tari jaipong altar yang merupakan symbol perlawanan terhadap 

kebijakan yang merendahkan dan mengkriminalkan kaum 

perempuan. 

2) Launching 38 keranjang takakura, terkait dengan pemilu legislatif 

yang berlangsung 9 april 2009, pemilihan angka 38 merupakan 
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gambaran dari 38 partai politik peserta pemilu legislatif 2009, 

harapan ke depannya tidak ada lagi polotisi busuk yang 

merugikan rakyat 

3) Praktek pembuatan pupuk cair atau kompos cair, praktek daur 

ulang sampah kering, pembuatan kerajinan dan kulit kerang hijau 

sebagai bentuk kepedulian masyarakat pesisir terhadap 

lingkungannya. 

b. Peringatan hari HAM  

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) sebagai organisasi masa yang 

bersifat kerakyatan, sadar benar bahwa hak-hak dasar mereka tidak 

akan datang dengan sendirinya, maka mereka mempelopori 

penanaman kembali pohon bakau untuk mengembalikan kearifan 

lingkungan pantai juga melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 

dan lingkungan pantai secara terpadu. 

Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dan bersama para perempuan 

pesisir memandang pohon bakau berperan amat penting untuk 

mencegah tergerusnya pengikisan pantai karena fungsinya sebagai 

peredam gelombang, angin badai, penahan lumpur, perangkap sedimen 

agar tidak longsor, Manahan instrusi air laut, menurunkan kondisi gas 

CO2 di atmosfer, penahan angin dan tsunami dan kerusakan hingga 

menjaga ekosistem sebagai sumber produktifitas perairan binatang laut 

yang hidup di pantai. Karena alasan tersebut JPrP akan memelopori 

gerakan kembali pada kearifan lingkungan dan alam sebagi inti 
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mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik, yaitu kehidupan 

bumi yang arif dan bijak terhadap alam. 

Acara dilakukan pada hari Minggu,13 Desember 2009 di balai skip 

rahayu bumi waras teluk betung selatan dengan agenda  penanaman 

2000 bibit bakau oleh 500 warga bumi waras dan penandatanganan 

serta pembacaan kesepakatan secara bersama untuk menjaga kearifan 

lingkungan pesisir Teluk betung dengan tema “Selamatkan  Bumi 

Pesisir dari Kehancuran Ekologi, Perempuan Mendukung 

Pembangunan Tanpa Penggusuran, Mari Dukung Pembangunan WFC 

Dengan Kearifan Lokal” 

c. Memperingati Hari bumi  

Dalam memperingati hari bumi, tanggal 22 April 2010 JPrP 

melakukan aksi di bundaran gajah dengan tema “Selamatkan 

Lingkungan Hidup pesisir” dan membagi-bagikan karya perempuan-

perempuan pesisir berbentuk bunga yang materialnya terdiri dari 

bahan-bahan hasil daur ulang sampah. 

Aksi tersebut membawa isu terkait kondisi lingkungan pesisir yang 

sangat memprihatinkan akibat dari pembangunan yang kurang 

berwawasan lingkungan. Bentuk-bentuk perusakan yang mangancam 

wilayah-wilayah hidup rakyat pesisir, seperti : penggundulan bukit, 

reklamasi pantai, pencemaran dan penghancuran ekosistem pantai, 

termasuk juga meminggirkan rakyat yang telah lama bertempat tinggal 
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di pesisir akibat dari rencana Pemerintah Kota yang akan membangun 

kota pantai atau Water Front City (WFC) 

9. Membangun Basis gerakan 

Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh JPrP diupayakan mendapat dukungan 

atau basis legitimasi dari masyarakat yang mereka perjuangkan, yaitu 

masyarakat pesisir. Dalam hal membangun basis gerakan tersebut, JPrP 

melakukan pengorganisasian masyarakat, yaitu mendirikan balai-balai 

masyarakat dengan tujuan memberikan pendidikan politik dan penyadaran 

akan hak-hak  masyarakat pesisir. 

Kerja-kerja JPrP dalam membentuk balai dilakukan bersamaan dengan 

kerja-kerja menanamkan kesadaran pada masyarakat dan kesediaan 

masyarakat untuk membentuk balai sebagai wadah perjuangan masyarakat 

pesisir. Ada 9 balai yang telah terbentuk : 

a. Balai Kerawang 

b. Balai Keramat 

c. Balai Sukaraja 

d. Balai Kampung Baru 

e. Balai Sukamena 

f. Balai Skip Rahayu  

g. Balai Asri Rahayu  

h. Balai Bumi Waras 

i. Balai Rawa Baru 
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  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dibalai-balai, sebagai berikut: 

a. Pengolahan Daur Ulang Sampah 

Sampah, khususnya di daerah perkotaan sering menjadi masalah. 

Timbunan sampah yang dihasilkan terus bertambah seiring dengan 

bertambahnya penduduk kota. Sehari setiap warga kota menghasilkan 

rata-rata 900 gram, dengan koposisi, 70% sampah organik dan 30% 

sampah anorganik. Sebagian besar sampah dikota dibuang ke 

TPA(Tempat Pembuangan Akhir). Namun pengolahan di TPA yang 

sebagian besar dengan sistem open dumping, justru sering 

menimbulkan masalah, mulai dari masalah kesehatan, pencemaran 

udara,air,tanah sampai masalah estetika. Beberapa kajian 

membuktikan, penanganan sampah dengan cara seperti itu akan 

menghasilkan gas polutan seperti methan, H2S dan NH3. Gas ini 

meskipun yang dihasilkan jumlahnya sedikit, namun dapat 

menyebabkan bau yang tidak enak. 

Dengan permasalahn tersebut JPrP menawarkan solusi untuk 

mengatasi sampah dengan melakukan : 

1) Pemisahan sampah Organik (Sampah Yang berasal dari benda 

hidup dapat didaur ulang seperti sampah rumah tangga sisa 

makanan, sayuran,  buah-buah, daun, ranting,ampas kelapa, dan 

sejenisnya) sampah sampah tersebut diolah menjadi kompos untuk 

pupuk.  Untuk mendukung kegiatan ini JPrP telah mendirikan 

rumah kompos dan mensosialisasikan keranjang takakura 
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2) Pemisahan Sampah Anorganik (Sampah yang tidak bisa didaur 

ulang seperti sampah dari plastik,kaleng,kertas,kaca, barang-

barang bekas, kain-kain perca dan sebagainya) di daur ulang 

menjadi bahan kerajinan seperti tas, vas bunga, hiasan bantal kursi, 

dan sebagainya. 

b. Tabungan Perbaikan Rumah 

JPrP menawarkan media tabungan yang dikelola oleh masyarakat 

sendiri (non Bank) dan para pengelolanya para perempuan pesisir, dan 

bisa menjadi media yang efektif bagi pengorganisasian komunitas. 

Mengoptimalkan peran kolektor tabungan, yaitu mengumpulkan uang, 

menggali informasi (kebutuhan masyarakat pesisir), memfasilitasi, 

pertemuan kelompok, dan melakukan tindakan untuk memecahkan 

masalah bersama.       

Ada dua Tujuan utama dalam sistem Tabungan ini: 

1) Jangka panjang dengan tujuan untuk perbaikan rumah 

2) Jangka pendek dengan tujuan untuk kebutuhan secara mendesak 

 

c. Kelompok Bermain Anak (KBA)  

Anak-anak Rakyat miskin kota yang hidup dikampung-kampung 

miskin kota di daerah pesisir,adalah anak-anak yang sejak dini hidup 

dalam budaya informal.Sehingga yang menjadi faktor 

terselenggaranya KBA adalah: 
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1) Mahalnya biaya sekolah (sistem Pendidikan tidak memihak kepada 

orang miskin) 

2) Matinya kreatifitas anak miskin kota akibat sistem pendidikan 

formal yang tidak memberikan kebebasan pada anak untuk 

berkreatifitas. 

3) Terciptanya kultur di komunitas dimana lingkungan sekitar rumah 

lebih dari permainana-permainan yang mematikan kreatifitas  

d. Penghijauan Kampung  

JPrP melakukan upaya penguatan kampung dengan cara melakukan 

penghijauan  (pertanian kota) seperti melakukan Pelatihan Budidaya 

jamur, tanaman sayur mayur,buah-buahan dan kedepan akan lebih 

dikembangkan dengan melakukan penghijauan di setiap titik rumah. 

Dalam pelaksanaan fungsi balai tersebut tidak semua balai dapat 

berfungsi secara optimal, beberapa kendala di lapangan menjadikan 

beberapa balai tidak terlalu aktif melakukan kegiatan. Hal ini 

disebabkan oleh masih sedikitnya warga pesisir yang mempunyai 

kesadaran untuk ikut bergabung dalam memperjuangkan hak-hak 

masyarakat pesisir, sehingga kegiatan-kegiatan dibalai  sering 

terlaksana dengan tidak optimal. 
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10.  Memantau dan Mengevaluasi Program 

JPrP melakukan pertemuan dua minggu sekali yang disebut dengan 

mentoring, dalam pertemuan ini balai-balai melaporkan kondisi yang ada 

di lapangan kemudian di evaluasi secara bersama. Pertemuan juga 

terkadang bersifat isidental atau sesuai dengan kebutuhan, bila ada sesuatu 

yang penting dan mendesak untuk dibahas maka JPrP akan 

mengumpulkan anggotanya. Tidak semua anggota JPrP mengikuti 

mentoring, hanya perwakilan-perwakilan dari balai dan perwakilan ini 

yang nantinya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hasil mentoring 

ke anggota balai yang lain. 

B. Hasil Data terkait Perencanaan Pembangunan Partisipaif dalam 

Pembangunan Water Front City (WFC) 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

dapat menjadi salah satu tolak ukur dari proses kebijakan publik yang 

demokratis dan bersifat partisipatif, untuk itu pemerintah harus menjadi 

lembaga yang mampu membuka ruang-ruang publik untuk melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam sebuah perencanaan pembangunan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait partisipasi masyarakat 

pesisir terhadap pembangunan Water Front City (WFC), maka seperti 

yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Sugianto 

mengatakan : 

“dalam proses perencanaan pembangunan Water Front City kami 

lebih banyak melakukan survey langsung ke lapangan dengan 

melihat kondisi sebenarnya kawasan pesisir dan dampak dari 
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kondisi tersebut, yang pasti telah banyak pertimbangan sebelum 

kebijakan ini keluar, tapi memang kita tidak melakukan secara 

langsung untuk menampung aspirasi masyarakat dan melibatkan 

mereka terkait rencana pembangunan WFC, tapi setelah berjalan 

pembangunan ini, kalau ternyata masyarakat menolak kami akan 

mencoba untuk menampung aspirasi mereka dan nantinya akan 

kita coba sesuaikan dengan konsep pembangunan 

kita”(wawancara, 20 April 2010)  

 

Selanjutnya, Asdison selaku Lurah Bumiwaras juga mengatakan bahwa : 

 

“pembangunan WFC ini dari awal tidak melibatkan masyarakat, 

kebijakan pemerintah yang turun dan kami hanya sebagai 

penyambung dari pemerintah kota untuk mensosialisasikan ke 

masyarakat terutama masyarakat yang terkena dampak, tapi saya 

rasa kalau memang ada aspirasi dari masyarakat pasti pemerintah 

mau menampung dan mendengarkan, contoh pembangunan 

rusunawa, masyarakat pesisir banyak yang menolak”(wawancara, 6 

oktober 2010) 

Hal senada juga diungkap oleh Nasruloh, Sekretaris Lurah Sukaraja  

mengatakan bahwa : 

“sejauh ini belum ada semacam agenda bersama masyarakat terkait 

pembangunan WFC, pembangunan WFC telah banyak berjalan 

baru di kawasan Bumiwaras, untuk daerah Sukaraja belum. Jadi 

mungkin masyarakat belum terlalu tau tentang pembangunan 

WFC, sehingga masyarakat tidak terlibat di dalamnya”(wawancara, 

6 oktober 2010) 

 

2. Sosialisasi kebijakan 

Kebijakan pemerintah kota terkait dengan konsep penataan kawasan 

pesisir tersebut di dasari oleh tiga hal, yaitu karena pencemaran 

lingkungan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, kemiskinan masyarakat 

pesisir yang sudah terstuktur dan upaya pemerintah untuk memperbaiki 

degradasi dan menata kawasan di lingkungan kawasan pesisir.   

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota dengan dimotori 

oleh DKP Kota Bandar lampung, yaitu melakukan studi kelayakan dengan 
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mempelajari ekosistem bawah laut, pelestarian terumbu karang yang 

ramah lingkungan dan membuat garis pantai yang jelas atau sepadan 

dengan pantai yang ada. Dengan demikian pemerintah berharap dapat 

menyelamatkan kehidupan pesisir teluk lampung yang semakin lama 

memprihatinkan. DKP juga telah melakukan studi banding ke Makasar, 

Sulawesi Selatan yang dalam hal ini menjadi salah satu contoh untuk 

menerapkan penataan kawasan pesisir. 

Mengenai konsep penataan pesisir tersebut, pemerintah melihat bahwa 

Water Front City (WFC) nantinya dapat menjadi peluang bisnis dan 

potensi yang besar bagi kota ini dan diharapkan dapat menjadikan 

perekonomian masyarakat pesisir bertambah baik. Sehingga pemerintah 

berharap masyarakat memberi dukungan terhadap pembangunan  Water 

Front City (WFC) ini. 

website pemerintah kota Bandar lampung, dalam dokumen Water Front 

City (WFC) sebagai salah satu media untuk mensosialisasikan konsep 

penataan kawasan pesisir terhadap masyarakat secara umum. 

a. Latar Belakang Pembangunan Water Front City 

Pengertian wilayah pesisir berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu "wilayah 

pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat 

wilayah pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih 

dipengaruhi sifat - sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi 

oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran 
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air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat 

seperti penggundulan hutan dan pencemaran". 

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah 

peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi 

sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, 

karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan 

diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan 

masih berorientasi daratan, akhirnya menjadikan laut sebagai kolam 

sampah raksasa. Dari sisi sosial-ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut 

masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. 

Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling 

miskin di Indonesia. 

Kekayaan sumberdaya laut menimbulkan daya tarik bagi berbagai 

pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi 

untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir, 

meliputi pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.500 buah pulau, yang 

dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu 

karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang 

terkandung di dalamnya. 

Selain itu terdapat beberapa peranan dari kawasan pesisir sehingga 

dianggap penting yaitu bahwa kawasan pesisir merupakan tempat 

bertemunya pendatang dari berbagai daerah, kawasan pesisir menjadi 

mozaik sosial dan budaya, Ekosistem yang paling beragam, rumit dan 

produktif sebagian besar terletak di kawasan pesisir. Kawasan pesisir 
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sangat penting peranannya dalam menjamin pengadaan pangan dunia, 

pulau-pulau yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai kawasan 

pesisir, menumbuhkan dan menjaga keunikan sosial, budaya dan 

ekologi serta negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang 

memiliki sumberdaya yang sangat terbatas merupakan contoh dari cara 

hidup dalam lingkungan yang terbatas tetapi terbuka terhadap 

globalisasi. 

Salah satu wilayah yang memiliki potensi area pesisir yang cukup baik 

adalah area pesisir Bandar lampung dimana wilayah pesisir kota 

Bandar Lampung memiliki luas sekitar 0,05% dari luas keseluruhan 

Kota Bandar Lampung. Pesatnya perkembangan pembangunan di 

kawasan pesisir secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan 

keadaan kawasan pantai. Apabila perkembangan pembangunan 

tersebut tidak memperhatikan tata ruang kota serta adanya pengelolaan 

lingkungan yang lemah, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan 

sosial seperti munculnya slum areas (daerah kumuh), yang 

ditunjukkan dengan buruknya keadaan lingkungan, kurangnya fasilitas 

sosial dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya. 

Berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan kawasan pesisir selama ini perlu segera diatasi. Pada 

beberapa daerah pengelolaan kawasan pesisir membawa dampak 

terhadap degradasi kualitas lingkungan pesisir dan kemiskinan 

masyarakat pesisir. Reklamasi yang tidak terencana, peluang strategis 

dan daya saing kuat serta keunggulan global yang sangat besar dari 
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posisi Teluk Lampung saat ini belum termanfaatkan secara maksimal 

demi kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan. 

Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki Renstra, 

Rencana Zonasi,dan Masterplan Penataan Pesisir Bandar Lampung 

yang merupakan pedoman umum dalam pengelolaan kawasan pesisir 

secara terpadu untuk wilayah Kota Bandar Lampung. Adapun 

Pedoman umum pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu sangat 

diperlukan karena beberapa hal antara lain: 

1) Berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan pesisir 

disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas sebagai 

pedoman dan panduan dalam pengelolaan kawasan pesisir; 

2) Pengelolaan kawasan pesisir selama ini cenderung bersifat 

sektoral; 

3) Kawasan pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem tidak dapat 

dilihat hanya dalam batas wilayah administratif pemerintahan; dan 

 

Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada 

daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat daerah merupakan suatu kebijakan nasional yang perlu 

diperhatikan dan dikembangkan. 

Cakupan lokasi yang menjadi objek penataan pesisir dibatasi pada 

kelurahan-kelurahan yang termasuk wilayah pesisir Kota Bandar 

Lampung, terdiri dari 12 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, 

yaitu Kecamatan Panjang, Telukbetung Selatan dan Telukbetung 
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Barat. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Panjang adalah: 

Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, dan Karang Maritim. 

Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung Selatan 

adalah: Pesawahan, Kangkung, Bumiwaras, Way Lunik, dan Sukaraja. 

Sedangkan kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung 

Barat adalah: Sukamaju, Keteguhan dan Kota Karang. 

Berdasarkan analisis hasil studi yang telah dilakukan, kelurahan pesisir 

yang tergolong memiliki tingkat perkembangan wilayah relatif lebih 

maju dibanding kelurahan pesisir lainnya adalah kelurahan Sukamaju, 

Sukaraja dan Panjang Selatan. Kelurahan pesisir yang tergolong 

memiliki tingkat perkembangan wilayah sedang adalah Kelurahan 

Kangkung, Bumi Waras, Pesawahan, Way Lunik, Srengsem, Panjang 

Utara dan Karang Maririm Kelurahan pesisir objek studi yang 

tergolong memiliki tingkat perkembangan wilayah kurang maju  

adalah Kelurahan Keteguhan dan Kota Karang. 

Karakteristik wilayah yang termasuk kelompok wilayah maju adalah 

tingkat kepadatan penduduk lebih rendah dibanding dua kelompok 

wilayah lain, jarak terhadap sarana pendidikan formal lebih dekat 

dibanding dua kelompok wilayah lain, jarak terhadap sarana kesehatan 

lebih dekat dibanding dua kelompok wilayah lain, jarak terhadap 

kantor kecamatan dan kantor walikota lebih dekat dibanding dua 

kelompok wilayah lain, serta jarak terhadap kantor pos lebih dekat 

dibanding dua kelompok wilayah lain. 
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Disamping hal-hal diatas, beberapa pertimbangan yang 

melatarbelakangi pentingnya segera dilakukan penataan kawasan 

pesisir di wilayah Kota Bandar Lampung sebagai berikut: 

1) Telah terjadi degradasi lingkungan pesisir yang berat dan kronis 

(Pencemaran air laut, pencemaran sampah, matinya terumbu 

karang, dan banjir ritual ) 

2) Telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang 

semakin berat, karena jumlah keluarga miskin pesisir meningkat, 

hasil laut semakin menurun dengan unit penangkapan 4.499 unit, 

dan kawasan kumuh meningkat 

3) Telah terjadi kegiatan reklamasi yang dalam skala besar yang terus 

tumbuh dan cenderung tidak terencana 

4) Sangat mendesaknya kebutuhan mitigasi bencana terhadap 

kawasan Teluk Lampung yang terbukti memiliki ragam bencana 

yang lengkap serta sangat besar (gunung berapi, tsunami, dan 

gempa bumi) 

5) Belum terlihat usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk 

memanfaatkan potensi dan keunggulan Teluk Lampung 

6) Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, telah melaksanakan 

studi-studi yang mendalam dan terintegrasi tentang "ICZM" 

(Integrated Coastal Zone Management) Teluk Lampung 
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Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung mencakup 

serangkaian kegiatan yang diawali dengan kajian, analisis dan evaluasi 

terhadap rencana umum tata ruang wilayah hingga penyusunan tata 

bangunan dan lingkungan.  

b. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 

 Wilayah perencanaan yang mencakup: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Laksamana Yos Sudarso,    

jalan Laksamana Malahayati, dan jalan RE. Martadinata; 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Laksamana Yos Sudarso; 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan RE. Martadinata; dan 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

Dimana luas perencanaannya mencapai kurang lebih 1447,28 Ha. 

c. Capaian  

Rencana penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung ditujukan 

untuk mewujudkan penataan dan pemanfaatan kawasan Pesisir Kota 

Bandar Lampung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem, tetapi tetap 

mengacu pada kebijaksanaan pembangunan nasional daerah.  Beberapa 

capaian dari agenda kegiatan yang telah disusun adalah: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil, yaitu Renstra dan Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung sesuai amanat Undang-

undang No. 27 Tahun 2007 dengan sumber dana dari APBD Kota 

Bandar Lampung 
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2) Pembebasan lahan disekitar Bukit Kunyit guna pembangunan badan 

jalan dari bibir pantai menuju Jalan Yos Sudarso dengan 

sumberdana dari APBD Kota Bandar Lampung 

3) Pembangunan Badan Jalan sekitar Bukit Kunyit dari Jalan Yos 

Sudarso menuju bibir pantai sepanjang 350 meter dan lebar 60 

meter dengan sumber dana dari APBN melalui Departemen 

Kelautan dan Perikanan RI 

4) Penggerusan Bukit Kunyit untuk mendapatkan lebar jalan 60 meter 

dengan sumber dana APBD Propinsi Lampung 

5) Pembangunan Main Gate Water front Bukit Kunyit di samping 

Jalan Yos Sudarso yang menuju ke bibir pantai 

6) Penyusunan dokumen AMDAL penataan Pesisir Kota Bandar 

Lampung 

d.  Manfaat bagi penduduk kota 

1) Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Pesisir Kota Bandar 

Lampung cukup tinggi, sehingga akan memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah 

2) Adanya pemahaman yang lebih menyeluruh dari pembangunan 

kawasan Pesisir, sehingga mampu mendorong semua pihak dari 

segala lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses 

pengembangan kawasan Water Front city 

3) Menyelamatkan lingkungan pesisir Teluk Lampung dari kerusakan 

yang semakin parah serta mengarahkan pada perwujudan wajah 
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baru bagi pengembangan ruang pesisir dengan kelengkapan fungsi-

fungsi strategisnya, yang sesuai dengan potensi keunggulan dan 

keunikan yang dimiliki kawasan ini. Sehingga menjadi 

modal/insentif bagi kemajuan pembangunan Kota Bandar 

Lampung sekaligus sebagai usaha awal untuk mendistribusikan 

dan mereview kembali peran-peran strategis dari ruang pesisir 

Kota Bandar Lampung 

e. Peran Strategis Masyarakat  Dalam Pembangunan Water front City 

(WFC ) 

1) Bersama-sama dengan pemerintah daerah turut serta dalam 

menciptakan wilayah pesisir yang rapi dan bersih 

2) Ikut mendukung sektor ekonomi melalui usaha-usaha kecil lokal 

tradisional 

3) Ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kelangsungan 

proses pembangunan Water Front City 

4) Memanfaatkan dan menjaga sarana prasarana yang ada 

sebagaimana mestinya 

5) Mensosialisasikan manfaat terwujudnya Water Front City bagi 

masyarakat pesisir pada khususnya dan seluruh masyarakat Kota 

Bandar Lampung pada umumnya sebagai objek pembangunan. 

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kelauatan dan Perikanan 

Kota Bandar Lampung, pemerintah telah berusaha memberikan sosialisasi 

terkait dengan pembangunan Water Front City (WFC), untuk masyarakat 

umum pemerintah lebih banyak menggunakan media-media massa baik cetak 
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maupun elektronik dan terhadap masyarakat pesisir pemerintah 

mensosialisasikan melalui kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah pesisir. 

Hal tersebut dapat terlihat pada kutipan wawancara di bawah ini: 

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Sugianto mengatakan : 

“kami melakukan sosialisasi dengan bantuan kelurahan-kelurahan 

setempat, jadi mereka yang secara langsung melakukannya dengan 

masyarakat pesisir khususnya.” (wawancara 20 April 2010) 

 

 Selanjutnya, Asdison selaku Lurah Bumiwaras juga mengatakan bahwa: 

  

“untuk kelurahan Bumiwaras terkait pembangunan Water Front City 

telah dilakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat, karena yang 

terkena dampak awal dari pembangunan adalah daerah bumiwaras. Ada 

37 Kepala keluarga (KK) yang mendapat konpensasi akibat dari 

rumahnya yang digususur untuk membuka jalan dan membangun gerbang 

masuk WFC, dan itu sudah dilakukan dengan menemui langsung satu-

persatu warga yang bersangkutan.”(wawancara 6 Oktober 2010) 

 

Berbeda dengan yang diungkapkan Nasruloh, sekretaris kelurahan Sukaraja 

 

“kelurahan belum melakukan sosialisasi apapun terkait kebijakan WFC, 

karena samapi saat ini daerah Sukaraja belum terkena dampak langsung 

dari WFC, daerah bumiwaras yang mungkin sudah terkena dan itu diluar 

lingkup wilayah kami.”(wawancara 6 oktober 2010) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan Water Front City (WFC) 

mengunakan proses bertahap, sosialisasi akan dilakukan langsung dengan 

wilayah yang terkena dampak dari pembangunan WFC. Wilayah lain yang 

belum terkena dampak pembangunan WFC belum  mendapatkan sosialisasi 

secara langsung terkait kebijakan tersebut. 
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3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Penguatan kelembagaan masyarakat berawal dari pemberdayaan gerakan 

masyarakat (gerakan civil society), sehingga hal ini dapat dijadikan salah 

satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat 

dalam memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan bangsa. Untuk 

itu melakukan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi salah satu hal 

yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu kelembagaan 

masyarakat yang terbentuk di kawasan pesisir adalah Jaringan Perempuan 

Pesisir (JPrP) yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat  

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Sugianto mengatakan : 

“munculnya Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dikawasan pesisir justru 

akan menjadikan masyarakat pesisir menjadi lebih kreatif dan kritis, 

karena saya tahu banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan JPrP di 

pesisir dan saya rasa itu bagus dan bermanfaat” (wawancara 20 April 

2010) 

 

 Selanjutnya, Asdison selaku Lurah Bumiwaras mengatakan bahwa: 

  

“JPrP sering mengadakan kegiatan dan baik untuk 

masyarakat”(wawancara 6 Oktober 2010) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Nasruloh, sekretaris kelurahan Sukaraja 

 

“JPrP lebih banyak mengadakan kegiatan yang bersifat sosial atau lebih ke 

masyarakat dan biasanya juga berkaitan dengan lingkungan kawasan 

pesisir.”(wawancara 6 oktober 2010) 

 

 Sedangkan dalam hubungan JPrP dan pemerintah dapat dikatakan belum 

dapat terjalin hubungan baik, seperti yang diungkapkan Sekretaris Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Sugianto : 
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 “selama ini kita belum pernah duduk bersama dengan JPrP, mereka lebih 

banyak melakukan kegiatan sendiri. menurut saya itu tidak masalah selagi 

mereka tidak melakukan hal-hal yang merusak, karena namanya gerakan 

masyarakat di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi 

dibendung atau kita larang, termasuk oleh pemerintah. Jadi biarlah 

berjalan secara demokratis”(wawancara, 20April2010) 

 Hal senada juga diungkap oleh Asdison selaku Lurah Bumiwaras  

 mengatakan bahwa : 

 “JPrP tidak pernah secara langsung menemui kami untuk setidaknya 

berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan, 

hanya saja terkadang ketika mereka ada kegiatan mereka mengundang 

kelurahan untuk datang, tapi sering berbenturan dengan acara-acara 

kelurahan jadi kami jarang memenuhi undangan dari mereka”(waancara, 6 

Oktober 2010) 

 Nasruloh, Sekretaris lurah Sukaraja juga mengatakan :   

 “JPrP selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan kelurahan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatannya padahal kegiatan itu sering dilakukan di 

wilayah kita”(wawancara, 6 Oktober 2010) 

C. Analisis Tahapan Advokasi Kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir 

(JPrP) 

1. Membentuk Lingkar Inti 

Lingkar inti jaringan, adalah mereka yang menjadi penggagas, 

pemrakarsa, pendiri, penggerak utama, sekaligus penentu dan pengendali 

arah kebijakan, tema atau isu, strategi dan sasaran dari kegiatan advokasi 

yang dilakukan. Selain itu anggota lingkar inti juga harus menjalankan 

fungsi-fungsi kerja basis dengan memiliki kesamaan persepsi, komitmen, 

dan yang terpenting adanya kesamaan visi kemasyarakatan atau visi 

perjuangan. JPrP, JRMK, dan uplink adalah organisasi yang memiliki 

kesamaan terkait visi perjuangan dalam gerakan mereka, yaitu secara garis 

besar memperjuangkan nasib rakyat miskin kota. Sehingga dalam 
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gerakannya JPrP memiliki tim inti yang anggotanya tidak hanya berasal 

dari JPrP itu sendiri melainkan juga dari uplink dan JRMK (Jaringan 

Rakyat Miskin Kota), yang jika dilihat dari sejarahnya adalah memang 

organisasi yang telah mendorong berdirinya JPrP. 

Anggota tim inti harus merupakan orang terpercaya dan harus memahami 

dengan baik semua rincian kebijakan dan strategi advokasi yang akan 

dilakukan. Persamaan visi perjuangan menjadi kunci penting untuk 

menciptakan tim inti yang solid, sehingga secara prosedur orang-orang 

yang tidak termasuk dalam bagian JPrP juga dapat menjadi bagian dari tim 

inti, sepanjang hal tersebut telah disepakati dan diputuskan bersama oleh 

seluruh anggota tim inti. Sehingga dalam hal ini membentuk lingkar inti 

juga menjadi salah satu bentuk pengorganisasian, pengorganisasian 

dipahami sebagai upaya untuk mengorganisir secara jelas yang akan di 

advokasi oleh pihak-pihak yang memperjuangkan. 

Lingkar inti menjadi simpul gerakan dalam sebuah organisasi, untuk itu 

mereka harus mampu mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi 

masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran pubik terhadap masalah 

tersebut kemudian mampu memobilisasi sumber-sumber tertentu untuk 

mengubah kondisi-kondisi yang mereka anggap tidak baik menjadi suatu 

kondisi yang baik dengan cara membangun koalisi dengan beberapa 

kelompok lainnya yang memiliki kepentingan yang sama. 
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2. Memilih Isu Strategis 

Mengutip pada pembahasan di bab tiga untuk menetapkan strategis atau 

tidaknya suatu isu kebijakan publik, dapat dilihat dari beberapa tolak ukur; 

Pertama,  taraf penting dan mendesaknya (urgensi) tuntutan masyarakat 

luas yang mendesakkan perlunya segera perubahan kebijakan tersebut. Hal 

ini dapat diidentifikasi dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara, 

antara lain frekuensi dan intensitas pernyataan masyarakat luas yang dapat 

dipantau dari pemberitaan media massa, tuntutan berbagai organisasi 

masyarakat dan kelompok-kelompok penekan (pressure groups), hasil-

hasil jajak pendapat umum (polling), pernyataan para pakar dan 

sebagainya. 

Kedua, kaitan dan relevansi perubahan kebijakan tersebut terhadap 

kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau 

kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh berbagai 

kebijakan negara yang biasanya disusun lebih atas dasar desakan 

kepentingan minoritas elite politik atau pusat-pusat kekuasaan ekonomi. 

Ketiga, besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika 

perubahan kebijakan tersebut terjadi. Dampak tersebut bisa juga berarti 

terjadinya rangkaian perubahan terhadap berbagai kebijakan publik 

lainnya sebagai konsekuensi logis dari perubahan kebijakan publik yang 

menjadi sasaran advokasi. Atau sebaliknya jika tidak didesak agar segera 

berubah, kebijakan itu akan membawa dampak negatif dalam bentuk 

semakin buruknya keadaan kehidupan masyarakat luas. 



91 
 

Keempat, kesesuaiannya dengan agenda kerja utama advokasi yang 

memang menjadikan isu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran 

utamanya. Pada kaidah ini, isu harus terlebih dahulu dilihat secara 

menyeluruh kemudian mencari setiap peristiwa atau hal-hal yang 

berhubungan dengan isu tersebut, mengenai potensi maupun peluang serta 

dampak yang ditimbulkan jika isu tersebut  benar-benar dijadikan sebagai 

isu strategis yang akan di advokasi. Dengan mencermati hal tersebut maka 

akan diketahui sebenarnya posisi dan kapasitas, serta seberapa jauh 

kemampuan yang dimiliki untuk memperjuangkan isu tersebut menjadi 

sebuah kebijakan yang harapannya lebih berpihak terhadap masyarakat.  

 

Berdasarkan tolak ukur tersebut, sebuah isu dapat dikatakan menjadi isu 

yang strategis ternyata tidak cukup dengan mengidentifikasi sebuah 

permasalahan yang ada di masyarakat dan untuk selanjutnya dilakukan 

advokasi, tetapi isu tersebut juga harus mandapatkan dukungan luas dari 

beberapa pihak bukan hanya dari masyarakat. Semakin banyak dukungan 

yang didapatkan akan semakin lebar peluang keberhasilan dalam 

mengadvokasi suatu isu. Selain itu isu strategis juga dapat merupakan 

reaksi terhadap masalah tertentu, dan reaksi itu diungkapkan dalam bentuk 

opini publik yang membuka kemungkinan adanya tanggapan baik itu 

mendukung atau tidak mendukung. 
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Kebijakan penataan kawasan pesisir, Water Front City yang dikeluarkan 

oleh pemerintah kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai isu besar yang 

akan di advokasi oleh JPrP.  Isu ini dapat dikatakan sebagai isu strategis 

karena, pertama secara umum kebijakan tersebut memiliki dampak 

langsung terhadap masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Dampak 

yang dirasakan oleh masyarakat pesisir cenderung pada dampak yang 

kurang baik, seperti relokasi terhadap tempat tinggal mereka, yang 

akhirnya muncul tuntutan dari masyarakat dalam konsep penataan 

kawasan pesisir tersebut. Sehingga isu tersebut secara basis masa 

mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri yang akan diperjuangkan 

hak-hak nya. Kedua, konsep penataaan kawasan pesisir tersebut mampu 

menimbulkan reaksi dan membentuk opini publik dari berbagai kalangan, 

baik itu kalangan yang mendukung kebijakan dan tidak atau kurang 

mendukung kebijakan tersebut. 

3. Merancang Sasaran dan Strategis 

Dalam merancang sasaran dan strategi advokasi kebijakan, JPrP 

melakukannya melalui tiga proses, yaitu proses legislasi dan juridiksi, 

proses politik dan birokrasi, serta proses sosialisasi dan mobilisasi. 

Masing-masing proses tersebut memilki sasaran dan cara strategis yang 

berbeda-beda. 
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a. Proses legislasi dan juridiksi,  

Dalam hal ini pengertian proses legislasi adalah bentuk pengajuan 

rancangan tanding dan pengujian substansi atau peninjauan ulang 

mengenai kebijakan pemerintah kota Bandar lampung tentang konsep 

penataan kawasan pesisir. Dengan sasaran masyarakat pesisir mampu 

membuat rancangan tanding mengenai konsep penataan kawasan 

pesisir yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah kota Bandar 

lampung, atau setidaknya masyarakat pesisir mampu menjadikan 

konsep penataan kawasan pesisir yang dikeluarkan pemerintah kota 

Bandar lampung tersebut dilaksanakan dengan lebih berpihak terhadap 

kepentingan masyarakat pesisir.  

Kenyataan di lapangan proses ini agak sulit dilakukan, pengajuan 

rancangan tanding atau peninjauan ulang tentang kebijakan yang telah 

dikeluarkan pemerintah bukan hal yang mudah dilakukan oleh 

organisasi masyarakat, yang pada dasarnya adalah masyarakat yang 

tidak terlalu paham mengenai proses-proses legislasi tersebut. 

Sehingga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain yang lebih 

memiliki kapasitas dalam hal tersebut. 

b. Proses politik dan birokrasi 

Dalam proses politik dan birokrasi, sasaran lebih kepada organisasi 

pemerintah yaitu, sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana 

kebijakan publik tersebut. JPrP memandang salah satu organisasi 

pemerintah yang mempunyai peran besar dalam program penataaan 

kawasan pesisir adalah pemerintah kota Bandar lampung, dalam hal ini 
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dikhususkan kepada Wali Kota Bandar lampung. Sehingga proses 

pemilihan kepala daerah di kota Bandar lampung tahun 2010 menjadi 

salah satu sarana untuk dapat melakukan proses-proses politik dan 

birokrasi dalam memperjuangkan kepentingan kawasan pesisir. Untuk 

itu JPrP memprakasi sebuah kontrak politik dengan calon Wali kota 

mengenai nasib kawasan dan masyarakat pesisir. Dengan harapan 

pemerintah kota selanjutnya dapat mengeluarkan kebijakan atau 

program mengenai kawasan pesisir dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat pesisir itu sendiri. Namun sesuai hasil 

Pilwakot (Pemilihan Wali Kota) kemarin, pasangan yang didukung 

oleh JPrP tidak terpilih sebagi Walikota. 

Untuk itu JPrP harus kembali merancang strategi baru dalam 

mempertahankan hak-hak masyarakat pesisir, karena proses politik dan 

birokrasi tidak hanya bisa ditempuh melalui pemerintah kota saja, 

secara politik JPrP seharusnya juga bisa melakukan pendekatan dengan 

anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Kota Bandar lampung 

sebagai salah satu lembaga yang bisa menyampaikan aspirasi 

masyarakat pesisir. Sehingga secara perjuangan melakukan advokasi 

JPrP tidak hanya bermain pada tataran bawah (masyarakat) tapi juga 

harus bisa membangun dukungan dari pihak pemerintah sebagai salah 

satu aktor yang memiliki peran penting dalam sebuah kebijakan. 
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c. Proses sosialisasi dan mobilisasi 

Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan yang bertujuan untuk 

pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa  

yang terorganisir. Dalam hal ini sasaran JPrP lebih kepada masyarakat 

baik itu masyarakat pesisir maupun masyarakat umum secara 

keseluruhan. JPrP memberikan penyadaran kepada masyarakat pesisir 

akan pentingnya mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak 

mereka sebagai masyarakat pesisir. Proses ini terwujud dengan cara 

JPrP melakukan pengorganisasian di masyarakat pesisir atau 

melakukan pembentukan basis-basis massa dan memberikan 

pendidikan terhadap masyarakat pesisir. Selain itu JPrP juga 

memobilisasi masyarakat pesisir untuk memperlihatkan bahwa 

masyarakat pesisir juga memiliki kemampuan untuk mengurus atau 

menjaga kawasan pesisir tersebut dengan berbagai kegiatan. Hal ini 

dimaksudkan menjadi salah satu bentuk tekanan massa terhadap 

pemerintah kota dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan 

masyarakat pesisir secara terorganisir. 

Selain itu JPrP juga berusaha mensosialisasikan gerakan-gerakan 

masyarakat pesisir tersebut kepada masyarakat umum dengan tujuan 

membangun opini publik, sehingga permasalahan pesisir tidak hanya 

menjadi masalah masyarakat pesisir saja tetapi juga menjadi masalah 

publik. Sehinggga kegiatan advokasi mendapat dukungan dari 

masyarakat sebagai basis massa, bukan hanya sekedar keinginan 

kelompok atupun golongan. 



96 
 

4. Mengolah Data dan Informasi 

Mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang diperlukan 

adalah salah satu cara yang juga penting untuk mendukung kegiatan dalam 

sebuah proses advokasi. Mengolah data dan informasi ini terkait dengan 

isu yang telah dipilih (isu strategis) selanjutnya dikemas sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik simpati masyarakat dan pendukung. Isu yang 

menarik akan mendapat dukungan dari berbagai kalangan utamanya dari 

media massa, sebagai sarana yang cukup efektif untuk membangun sebuah 

opini di masyarakat. Selain itu mengolah data dan mengemas informasi 

juga berperan penting dalam berjalannya sebuah organisasi, terutama 

organisasi yang bertujuan untuk melakukan advokasi kebijakan. Tidak 

hanya mengenai bagaimana cara memperoleh data dan informasi untuk 

mendukung kegiatan advokasi melainkan juga harus mampu mengelola 

data dan informasi tersebut untuk keperluan advokasi. 

Dalam hal ini JPrP dapat dikatakan belum mampu mengolah data dan 

informasi secara optimal. Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh penulis 

di lapangan, beberapa hal yang masuk kategori tahapan advokasi menjadi 

tidak berjalan secara baik karena salah satu faktornya adalah kurangnya 

dukungan data dan informasi, seperti pada tahapan mengajukan rancangan 

tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, 

membangun basis gerakan serta memantau dan mengevaluasi program 

advokasi itu sendiri. Sebagai organisasi yang melakukan kegiatan 

advokasi kebijakan, JPrP seharusnya mampu mengemas data dan 

informasi secara baik demi mendukung kegiatan advokasi yang dilakukan. 
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Secara lebih lengkap pengemasan data dan informasi untuk advokasi 

tergambar dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Ikhtisar Pengemasan Data dan Informasi untuk Advokasi 

Maksud/keperluan Jenis data/informasi yang 

dibutuhkan 

Bentuk, cara dan media 

penyajian 

Litigasi  Kronologi kasus 

 Rekaman 

pernyataan 

(wawancara 

narasumber) 

 Data 

statistik/informasi 

yang mendukung 

 Laporan tertulis 

resmi dan rinci 

 Kompilasi data dan 

informasi 

 Rekaman suara, 

gambar foto/video 

 Barang bukti asli 

dan salinan atau 

peragaannya 

Legal 

drafting/counter-

draft 

 Naskah RUU/Perda 

 Contoh UU/Perda 

sejenis 

 Naskah/Perda yang 

ada kaitannya: hasil 

riset/kajian 

kebijakan yang 

berkaitan 

 Data 

statistik/informasi 

lain yang 

mendukung 

 Laporan tertulis 

resmi dan rinci 

 Kompilasi naskah, 

contoh: naskah 

RUU, UU/Perda 

 Kompilasi hasil 

riset/kajian 

kebijakan 

Lobbi pejabat & 

politisi 
 Kronologi kasus 

 Laporan investigasi 

lapangan 

 Laporan kajian 

kebijakan 

 Guntingan 

pemberitaan media 

massa 

 Pernyataan 

pendapat/sikap 

berbagai pihak dan 

kalangan 

 Hasil jajak pendapat 

 Data statistik dan 

informasi lain yang 

mendukung 

 Laporan tertulis 

resmi dan rinci 

 Ringkasan 

(executive 

summary)kasus/has

il 

investigasi/laporan 

kajian 

 Surat-surat 

pernyataan resmi 

 Kompilasi data 

statistik 

 Kompolasi 

informasi 

(guntingan berita, 

hasil jajak 
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 Profil 

organisasi/jaringan 

pendapat) 

 Rekaman 

foto/slide/video 

 Brosur, leaflet, 

lembar fakta  

 Surat-surat 

elektronik 

Kampanye 

pendapat umum 

  (sama dengan di atas)  Rekaman 

foto/slide/video 

 Brosur, leaflet, 

selebaran  

 Pernyataan dan 

siaran pers 

 Poster, spanduk, 

baliho, stiker,kaos 

Galang sekutu dan 

pendukung 

  (sama dengan di atas)   (sama dengan di atas) 

Pelatihan kader 

dan pendidikan 

basis massa 

  (sama dengan di atas)   (sama dengan di atas) 

 Panduan-panduan 

pelatihan 

Sumber : Topatimangsang, 2007 

5. Menggalang Sekutu dan Pendukung 

Melakukan advokasi pada sebuah kebijakan merupakan kerja yang tidak 

mudah. Pada setiap tahapan memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran 

dan juga dana. Sehingga bisa dikatakan tidak ada seorangpun bahkan 

lembaga/oganisasi yang akan mampu melaksanakan sendiri semua 

kegiatan advokasi. Dalam hal ini, penggalangan sekutu dan pendukung 

menjadi sangat vital untuk dilakukan, seperti pada pembahasan bab III 

dikatakan bahwa sekutu dalam advokasi adalah perseorangan, kelompok 

atau organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, 

prasarana, dan dana) yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, 

mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi 

dalam rangkaian kegiatan advokasi yang akan dilakukan tersebut.  
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Secara ideal dalam melakukan advokasi harus ada pemisahan fungsi-

fungsi kerja. Pertama, jaringan kerja garis depan (front lines) yakni 

jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi juru bicara 

organisasi, seperti melakukan lobi dengan pihak pembuat kebijakan 

ataupun pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut, melibatkan 

diri dalam aksi yuridis dan legislasi serta penggalangan lingkar sekutu 

(aliansi). Tentunya pihak-pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan 

advokasi jaringan kerja garis depan setidaknya harus memiliki teknik dan 

ketrampilan untuk melakukan tugas dan fungsi jaringan ini. 

Kedua, jaringan kerja basis yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan 

fungsi untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian, membangun basis 

massa, pendidikan politik kader, mobilisasi aksi , intinya lebih pada 

penguatan simpul-simpul kekuatan dari masyarakat atau orang yang 

mereka bela dalam mengadvokasi suatu kebijakan. Ketiga, jaringan kerja 

pendukung yakni jaringan kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

mendukung kerja-kerja advokasi dengan cara mengupayakan dukungan 

berupa logistik, dana, informasi, data dan akses.  

Dalam melakukan advokasi kebijakan JPrP lebih banyak bekerja di 

wilayah-wilayah kerja garis depan dan kerja basis, dengan tim inti yang 

ada pembagian kerja cenderung difokuskan untuk bergerak pada wilayah 

pembuat kebijakan dan penguatan basis massa di masyarakat. Sehingga 

dalam jaringan kerja pendukung JPrP tidak memiliki banyak jaringan 

untuk mendukung advokasi yang akan dilakukan, JPrP hanya memiliki 

jaringan pendukung yaitu, GEF (Global Environment Facility) sebagai 
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lembaga yang memberikan dukungan dalam hal pendanaan. Jadi dalam  

menggalang sekutu dan pendukung JPrP  dapat dikatakan belum mampu 

melakukannya. Hal ini dilihat dari sedikitnya jaringan atau lembaga yang 

ikut terlibat dalam advokasi yang dilakukan oleh JPrP,  padahal kegiatan 

advokasi tidak bisa dilakukan sendirian namun seharusnya mampu 

melibatkan banyak pihak dengan spesialisasi keahlian yang berbeda dalam 

satu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Dengan demikian semua 

permasalahan dapat diatasi secara tepat dan cepat, serta kemungkinan 

keberhasilan suatu upaya advokasi akan lebih besar karena lewat suatu 

jaringan pendukung tersebut simpul-simpul kekuatan dalam masyarakat 

lebih mudah tergalang dan akan sangat efektif untuk mengadvokasi suatu 

kebijakan. 

6. Mengajukan Rancangan Tanding 

Titik tekan pada mengajukan rancangan tanding adalah  adanya partisipasi 

masyarakat atau rakyat awam dalam proses-proses pembentukan kebijakan 

publik. Namun dalam tahap pelaksanaan teknisnya mengajukan rancangan 

tanding bisa dikatakan proses yang sulit dan rumit, karena berbicara 

mengenai pengajuan rancangan tanding yang memang memungkinkan 

kalangan masyarakat luas melakukannya. Banyak hal yang harus 

masyarakat pahami terlebih dahulu sebelum mengajukan rancangan 

tanding, masyarakat harus memahami pengertian dan berbagai bentuk 

kegiatan pembentukan kebijakan publik melalui proses-proses legislasi 

dan jurisdiksi secara umum, masyarakat harus dapat merancang suatu 

rencana kerja pengajuan rancangan tanding dalam kerangka program 



101 
 

advokasi yang akan dilakukan, kemudian mengetahui bagaimana teknik 

dasar proses pengajuan rancangan tanding tersebut. Sehingga proses 

mengajukan rancangan tanding dari masyarakat bisa membutuhkan waktu 

yang lama karena memang dituntut untuk memiliki keahlian atau 

keterampilan tertentu untuk melakukannya. JPrP juga mengalami kesulitan 

dalam mengajukan rancangan tanding dari konsep penataan kawasan 

pesisir WFC, padahal masyarakat pesisir juga menginginkan menata 

sendiri kawasan mereka namun beberapa kendala di atas menjadikan 

sampai saat ini JPrP belum mempunyai konsep rancangan tanding yang 

dapat diajukan kepada para pembuat kebijakan. 

7. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan 

Pembentukan kebijakan publik erat kaitannya dengan proses-proses politik 

dan birokrasi yang akan membentuk tata laksana suatu kebijakan  publik 

tersebut. Pilar utama dalam hal ini adalah para aparat birokrasi 

pemerintahan, sebagai pembuat dan pelaksna resmi kebijakan publik. 

Maka dalam advokasi kebijakan, tahap mempengaruhi pembuat kebijakan  

menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya mengadvokasi 

kebijakan tersebut. Untuk itu berlangsunglah kegiatan-kegiatan seperti, 

lobi, negosiasi, mediasi antara pembuat kebijakan dan yang akan 

melakukan advokasi pada suatu kebijakan tertentu.   

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mempengaruhi pembuat 

kebijakan adalah menentukan orang atau lembaga yang tepat dan memiliki 

peran penting dalam kebijakan yang akan di advokasi, selain itu juga harus 
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mampu menunjukkan bukti yang kuat untuk meyakinkan pembuat 

kebijakan mengenai perlu adanya  perubahan pada kebijakan tersebut. 

Selama ini JPrP dalam mempengaruhi pembuat kebijakan memfokuskan 

sasarannya pada pemilihan Wali Kota Bandar lampung, dengan harapan 

pembuat kebijakan berikutnya lebih berpihak pada kepentingan 

masyarakat pesisir. Selain hal itu JPrP tidak terlalu banyak melakukan 

gerakan-gerakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan yang lain. 

Gerakan-gerakan JPrP lebih banyak berpusat pada mobilisasi masa atau 

cenderung berfokus pada kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir. Kurangnya 

kegiatan JPrP dalam mempengaruhi pembuat kebijakan menjadi salah satu 

kendala yang nantinya akan mempengaruhi advokasi kebijakan yang 

dilakukan, karena kurang mengkomunikasikan pandangan, sikap, dan 

tuntutan terkait dengan isu yang diperjuangkan kepada orang atau lembaga 

yang tepat. 

8. Membentuk Pendapat Umum 

Kegiatan advokasi adalah kegiatan sistematis dan terencana maka kegiatan 

ini membutuhkan strategi dan kretifitas, salah satunya  dengan melakukan 

kampanye pendapat umum sebagai bagian dari upaya penggalangan 

kekuatan massa. Membentuk pendapat umum secara intens dapat 

memunculkan tekanan publik sebagai alat ampuh untuk mendorong pihak 

yang menjadi sasaran advokasi untuk tidak saja mendengarkan tapi juga 

melakukan perubahan. Salah satu cara dalam melakukan pembentukan 

pendapat umum adalah dengan aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka 

mengkampanyekan isu-isu yang diperjuangkan dengan tujuan agar publik 
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juga mengetahui hal tersebut. Hal ini bisa ditempuh dengan melakukan 

mobilisasi massa dan melakukan demonstrasi. Selain itu untuk merebut 

dukungan publik, memberitakan secara terus-menerus dan mendalam 

sebuah isu advokasi melalui media massa juga menjadi cara yang efektif 

dalam melakukan pembentukan pendapat umum.  

JPrP dalam beberapa kali kegiatannya juga telah melakukan upaya 

membentuk pendapat umum, mereka berkeyakinan bahwa dengan 

memobilisasi dan melibatkan massa pesisir yang berjumlah besar, hal 

tersebut akan mampu menarik perhatian media massa. Dengan membawa 

isu-isu populis dan dikemas melalui aksi massa yang besar maka persoalan 

pesisir akan mengemuka dan menjadi wacana publik,opini publik pun 

diarahkan sedemikian rupa agar memihak pada masyarakat pesisir dan 

berharap akan terbangunnya opini di masyarakat dan mendapat simpati 

serta dukungan secara luas. Namun aksi-aksi yang dilakukan lebih banyak 

bersifat untuk kepentingan kampanye publik, tidak diarahkan pada 

lembaga-lembaga pemerintahan atau pembuat kebijakan yang akhirnya 

nanti akan berujung pada adanya proses  perundingan atau diplomasi yang  

menghasilkan kesimpulan tertentu terkait kebijakan yang di advokasi. 

9. Membangun Basis Gerakan 

Advokasi kebijakan dalam pelaksanaannya pertama kali adalah harus 

mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat yang diadvokasi.  

Peran advokasi yang terpenting adalah melakukan penyadaran terhadap 

masyarakat agar mampu secara mandiri memperjuangkan hak-haknya. 
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Agar terbangun karakter rakyat yang bersifat terbuka, demokratis, 

egalitarian, dan kritis. Membangun basis gerakan dapat dikatakan 

merupakan kekuatan dari sebuah gerakan civil society karena bila sebuah 

gerakan civil society ditopang oleh kekuatan basis gerakan maka gerakan 

tersebut memiliki tiang penyangga yang kokoh secara sosial. Dalam hal ini 

basis gerakan JPrP adalah masyarakat pesisir, upaya membangun basis 

gerakan dilakukan JPrP dengan membangun balai-balai di kawasan pesisir 

sebagai pusat kegiatan masyarakat pesisir dalam melakukan 

perjuangannya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, fungsi balai 

tidak semua berjalan secara optimal. Salah satu faktor adalah para 

perempuan pesisir juga menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari 

uang, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk ikut aktif 

mengurus balai. Namun dalam kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan 

oleh JPrP ternyata mampu mengerahkan masyarakat pesisir dalam jumlah 

yang relatif besar, hal ini setidaknya membuktikan bahwa secara basis 

sosial perjuangan yang dilakukan oleh JPrP mendapat dukungan dari 

masyarakat yang dibelanya.  

10. Memantau dan Menilai Program 

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan JPrP pada setiap mentoring 

(pertemuan) adalah sebagai upaya untuk mensinergiskan gerakan dari 

masing-masing balai, serta melihat sejauh mana hasil dari kegiatan 

advokasi yang telah dilakukan . Dalam  mentoring (pertemuan) yang 

dilakukan  lebih banyak pada bentuk pelaporan kegiatan, hal ini secara 

tidak langsung mempengaruhi proses penilaian (evaluasi) yang dilakukan. 
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Karena  memantau dan menilai (evaluasi) tidak hanya dilakukan dalam 

keseluruhan proses advokasi saja, melainkan juga termasuk dalam 

pemantauan hasil dan dampak dari program advokasi yang dilakukan 

terhadap masyarakat yang di advokasi. Hal ini dilakukan untuk menilai 

apakah kerja-kerja advokasi benar-benar telah berjalan secara efektif 

mencapai sasarannya dan mendapat umpan balik dari pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan. Proses ini menjadi penting agar kerja advokasi tidak 

menjadi sia-sia, sehingga dibutuhkan format pemantauan dan evaluasi 

yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu 

program kegiatan advokasi. Menetapkan sasaran hasil yang ingin dicapai 

setelah dilaksanakan suatu kegiatan advokasi dengan indikator-indakator 

tertentu disertai pengujian langsung di lapangan sebagai bukti yang 

menunjukkan bahwa indikator tersebut telah tercapai bukan hanya sekedar 

asumsi saja.  

D. Analisis  Data terkait Perencanaan Pembangunan Partisipaif dalam 

Pembangunan Water Front City (WFC)  

1. Partisipasi Masyarakat 

Proses kebijakan publik dalam perspektif demokrasi tidak hanya  

mengandalkan peran aktif pemerintah. Ini tidak berarti bahwa negara 

dikesampingkan dalam proses kebijakan tetapi ada aktor-aktor di luar 

negara yang juga telibat dalam proses kebijakan tersebut, salah satunya 

adalah masyarakat. Dengan demikian maka proses kebijakan akan berjalan 

dengan terus-memerus mengalirnya aspirasi masyarakat dalam bentuk 
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tuntutan atau dukungan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam 

proses kebijakan publik yang seharusnya senantiasa direspon oleh negara. 

Keberadaan sebuah ruang publik pada masa demokratisasi menjadi satu 

hal yang penting dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan dapat 

membentuk masyarakat yang demokratis dan partsipatif, karena di dalam 

ruang publik masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasi-

aspirasinya terhadap pemerintah, selain itu ruang publik juga dapat 

menjadi alat untuk menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah, 

agar masing-masing kepentingan bisa berjalan bersama. Dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) ruang publik itu belum dapat 

dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama masyarakat pesisir. 

Pemerintah belum mampu  mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait 

pembangunan Water Front City (WFC) karena pemerintah tidak membuka 

ruang publik tersebut. Namun di satu sisi masyarakat juga dapat dikatakan 

belum mampu menggunakan haknya dalam menyampaikan aspirasi, akibat 

dari minimnya ruang publik yang mampu memberikan kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan WFC. 

Secara umum dapat disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Water Front City 

(WFC), yaitu : 
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a. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat  

1. Kurang adanya kemauan untuk terlibat dari masyarakat dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) 

2. Kurang adanya kemampuan untuk bisa terlibat dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) 

 

b. Faktor penghambat yang berasal dari pemerintah 

1. Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat 

untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan Water Front 

City (WFC) 

2. Pada struktur birokrasi, yaitu lemahnya koordinasi antara 

pemerintah kota dan pemerintah kelurahan, yang 

mengakibatkan ketidakpahaman pemerintah kelurahan terkait 

pembangunan Water Front City (WFC) 

Sehingga sebuah kebijakan publik tidak hanya cukup dirancang secara 

demokratis, tetapi juga harus diterapkan secara demokratis dan dievaluasi 

bersama secara demokratis pula, untuk menghasilkan rumusan baru 

kebijakan yang lebih sesuai dengan tuntutan, dan kebutuhan masyarakat 

itu sendiri. Ketika kebijakan publik diterapkan sebagai suatu kebijakan 

publik dengan memperhatikan aspek top–down saja, yang artinya 

kebijakan publik dibuat hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah 

atau hanya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan suatu kelompok 

tertentu saja maka kebijakan publik tersebut akan mendapat pertentangan 

oleh masyarakat selaku objek dari ditetapkannya kebijakan tersebut, 
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karena kebijakan yang ada dirasakan merugikan dan tidak berpihak kepada 

masyarakat. Sehingga terkesan dalam memutuskan kebijakan tersebut 

pemerintah hanya memperhatikan mekanisme paksa, artinya kebijakan 

yang telah dibuat oleh pemerintah mau tidak mau masyarakat harus 

menerimanya atau menjalankannya. Akibatnya masyarakat merasa 

tertekan dan dirugikan sehingga timbulah reaksi advokasi terhadap 

kebijakan tersebut. Untuk itu perlunya ruang publik untuk mengakomodasi 

aspirasi atau kepentingan masyarakat. 

Masyarakat mengharapkan suatu kebijakan publik yang dibuat oleh 

pemerintah merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

Artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan pemerintah dapat 

terakomodasi. Implementasi kebijakan tersebut juga tidak hanya bersifat 

memaksa dari pemerintah sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi dan 

bersifat memaksa tetapi juga berpihak pada mekanisme kebutuhan 

masyarakat. Namun dalam menyampaikan keinginan biasanya masyarakat 

pasti berharap semua kebutuhan dan kepentingannya terakomodasi tanpa 

memperhatikan kepentingan pemerintah. Sehingga dampaknya akan  ada  

gap (kesenjangan) antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat 

mengenai suatu kebijakan publik. Pada kondisi ini sebenarnya advokasi 

secara ideal memiliki peran penting untuk menciptakan terjadinya 

keseimbangan antara pendekatan top-down dengan pendekatan bottom-up 

serta ada keseimbangan antara mekanisme paksa dari pemerintah dengan 

mekanisme kebutuhan masyarakat. 
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Sehingga pembangunan diharapkan tidak lagi sekedar apa yang baik oleh 

pemerintah, tetapi yang lebih utama adalah apa yang baik serta yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari masyarakat sudah saatnya 

didengar dan kemudian diwujudkan sebagai kebijakan pembangunan. 

2. Sosialisasi kebijakan 

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait konsep penataan kawasan 

pesisir berdasarkan hasil wawancara dilakukan secara bertahap, terhadap 

masyarakat pesisir sosialisasi tersebut dilakukan dengan bertemu langsung 

masyarakat yang wilayahnya akan terkena dampak. Sejauh ini baru daerah 

Bumiwaras yang telah disosialisasikan, untuk daerah lain yang nantinya 

juga akan terkena dampak dari pembangunan Water Front City (WFC) 

belum dilakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Sosialisasi lebih 

banyak dilakukan secara umum kepada masyarakat di luar masyarakat 

pesisir. 

Kondisi ini menjadikan sebagian masyarakat pesisir terutama yang belum 

mendapat sosialisasi terkait kebijakan pembanguan Water Front City 

(WFC) beranggapan bahwa pembangunan WFC akan memberikan 

dampak yang buruk bagi mereka atau setidaknya mereka sedikit merasa 

terancam keberadaannya. Hal ini terjadi karena pemerintah menerapkan 

proses sosialisasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kultur sosial 

masyarakat pesisir itu sendiri, yaitu dengan mayoritas masyarakat yang 

memiliki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat dikatakan 

relatif rendah sebagai akibat dari keterbatasan akses pendidikan, 
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kesehatan, dan pelayanan publik. Seharusnya pemerintah melakukan 

sosialisasi kebijakan secara serempak terhadap masyarakat pesisir yang 

akan terkena dampak dari pembangunan WFC agar tujuan baik dari 

pemerintah dapat di mengerti oleh masyarakat pesisir. Karena berdasarkan 

observasi yang dilakukan, reaksi penolakan penataan kawasan pesisir 

berasal dari masyarakat pesisir yang belum mendapat sosialisasi langsung 

dari pemerintah. 

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan menjadi salah satu faktor 

yang dapat membuat sebuah kebijakan pemerintah berjalan dengan baik 

secara implementasinya , karena jika sosialisasi kebijakan dapat dilakukan 

secara baik melalui proses ini masyarakat sebagai objek kebijakan akan 

bisa menerima dan juga mau bekerjasama untuk mensukseskan 

pembangunan tersebut. Sebaliknya proses sosialisasi kebijakan yang tidak 

berjalan dengan baik, justru akan mempengaruhi proses implementasi 

sebuah kebijakan, karena secara sosial kebijakan itu tidak mendapat 

dukungan dari masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung 

dari suatu kebijakan. 

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Gerakan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang harus dilakukan agar 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala sektor 

berkembang secara dinamis dan lebih efektif. Pemberdayaan masyarakat 

juga merupakan langkah awal dalam melakukan penguatan sebuah 

kelembagaan di masyarakat, karena masyarakat juga memiliki peran 



111 
 

dalam proses pembangunan untuk mencapai proses demokratisasi dengan 

adanya keseimbangan antara negara dan masyarakat. 

Untuk itu menjadi penting mencermati hubungan yang terjalin antara 

negara (pemerintah) dengan kelembagaan masyarakat, dalam 

pembangunan Water Front City (WFC.) Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dari beberapa narasumber, selama ini hubungan yang terjalin 

antara pemerintah baik itu tingkat kota ataupun kelurahan dengan Jaringan 

Perempuan Pesisir (JPrP) sebagai salah satu kelembagaan masyarakat 

pesisir belum terjalin hubungan yang bersifat kemitraan. Hal ini dapat 

terlihat dari kegiatan-kegiatan JPrP yang dilakukan tanpa melakukan 

koordinasi dengan pemerintah, padahal JPrP seharusnya menjadi sebuah 

organisasi masyarakat yang dapat digunakan atau diberdayakan 

pemerintah untuk membantu tercapainya tujuan dari pembangunan itu 

sendiri. 

JPrP selama ini seakan  hanya menjadi sebuah organisasi yang sekedar 

melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya selalu menuntut pemerintah 

untuk lebih demokratis, lebih mengakui hak-hak asasi manusia, dan lebih 

memperhatikan kelestarian lingkungan dalam membangun. Dalam hal ini 

pemerintah tidak akan mampu membendung apalagi menekan gerakan 

yang dibangun masyarakat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana 

pemerintah membuka ruang publik kepada masyarakat dengan koridor 

yang mampu membentuk visi pembangunan sesungguhnya. Dengan 

demikian, gerakan rakyat (civil society) apapun jika memiliki visi 
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pembangunan yang sama maka tidak akan mungkin berdampak negatif 

bagi pembangunan. 

Ruang publik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan 

kebijakan memberi posisi yang benar, dalam mengakui dan bahkan 

melindungi hak-hak masyarakat dengan memberikan ruang bagi 

keterlibatan aktif masyarakat untuk menentukan kehidupan yang sesuai 

dengan pilihan-pilihannya. Sehingga kebijakan publik direncanakan, 

dirumuskan, dan diimplementasikan dengan mengikutsertakan 

pertimbangan masyarakat. Memberikan ruang publik terhadap masyrakat 

tersebut dapat menjadi representasi sejauh mana demokratisasi itu berjalan 

dalam kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat 

masyarakat maupun pemerintah. Dengan melihat sejauh mana pemerintah 

membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama 

dan implementasi kebijakan diawasi oleh masyarakat, karena hal tersebut 

merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri. 

Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat karena pemerintah juga memiliki agenda 

kepentingan tersendiri, demikian pula sebaliknya masyarakat tidak bisa 

bertahan memperjuangkan seluruh kepentingan dan kebutuhannya tanpa 

memperhatikan adanya kepentingan dari pemerintah. Oleh karena itu 

ruang publik menjadi penting untuk diciptakan dan dijalankan secara baik 

sebagai sarana untuk mempertemukan masing-masing kepentingan 

menjadi satu kepentingan yang dapat dijalankan secara bersama atau 
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setidaknya mengurangi kesenjangan antara kepentingan pemerintah dan 

masyarakat.  Dengan mencakup keseluruhan rangkaian pembuatan suatu 

kebijakan publik, yang dimulai dari proses formulasi kebijakan kemudian 

dilanjutkan dengan implementasi dari kebijakan tersebut dan terakhir 

adalah proses kontrol atau evaluasi dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam 

pembahasan  maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Advokasi kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam 

pembangunan Water Front City (WFC) dengan 10 tahapan advokasi 

kebijakan : 

a. Membentuk lingkar inti 

JPrP memiliki lingkar (tim) inti yang mampu menjadi simpul 

gerakan, dengan satu visi gerakan, yaitu memperjungakan nasib 

rakyat miskin kota. Bersama JRMK dan Uplink, JPrP melakukan 

advokasi kebijakan dalam pembangunan Water Front City (WFC) 

c. Memilih issu strategis 

Kebijakan penataan kawasan pesisir, Water Front City (WFC) 

ditetapkan sebagai isu strategis yang di advokasi oleh JPrP karena 

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 

masyarakat pesisir. 
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d. Merancang sasaran dan strategi 

JPrP merancang sasaran dan strategi advokasi kebijakan melalui 

tiga proses ; proses legislasi dan juridiksi yang mengarah kepada 

pengajuan rancangan tanding terhadap kebijakan WFC, proses 

politik dan birokrasi, yaitu melakukan pendekatan kepada pembuat 

kebijakan, proses sosialisasi dan mobilisasi sebagai bentuk 

kegiatan untuk pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat 

unum (opini publik) 

e. Mengolah data dan mengemas informasi 

Pada poin mengolah data dan mengemas informasi JPrP belum 

mampu mengelola data dan informasi untuk mendukung kegiatan 

advokasi akibat dari kurangnya data dan informasi terkait dengan 

kebijakan WFC 

f. Menggalang sekutu dan pendukung 

JPrP belum mampu menggalang sekutu dan pendukung dalam 

kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan, JPrP lebih banyak 

bekerja pada  lingkar inti, dan hanya memiliki satu jaringan 

pendukung,yaitu GEF (Global Environment Facility) 

g. Mengajukan rancangan tanding 

JPrP belum dapat mengajukan rancangan tanding terkait penataan 

kawasan pesisir, yang menjadi kendala adalah tidak adanya tim 

yang memiliki keahlian untuk membuat rancangan tanding 

tersebut. 
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h. Mempengaruhi pembuat kebijakan 

JPrP tidak terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan untuk 

mempengaruhi pembuat kebijakan, hal ini mempengarui tahapan 

advokasi kebijakan yang dilakukan karena isu kebijakan kurang 

dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan. 

i. Membentuk pendapat umum 

Kegiatan-kegiatan JPrP dalam upaya membentuk pendapat umum 

lebih banyak dilakukan melalui aksi-aksi untuk kepentingan 

kampanye publik, namun tidak diarahkan pada lembaga 

pemerintah atau pembuat kebijakan. 

j. Membangun basis gerakan 

Upaya membangun basis gerakan dilakukan JPrP dengan 

membangun balai-balai di kawasan pesisir sebagai pusat kegaiatan 

masyarakat pesisir, namun dalam pelasanaan kegiatan dibalai-balai 

belum dapat berjalan optimal akibat kuarang aktifnya masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan dib alai. 

k. Memantau dan menilai program  

Dilihat dari berjalannya tahapan advokasi kebijakan proses menilai 

dan evaluasi program belum berjalan secara baik, karena kerja-

kerja advokasi tidak dinilai berdasarkan capaian-capaian sasaran 

advokasi dan umpan balik dari pemerintah atas kegiatan advokasi 

yang dilakukan. 
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2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan Water 

Front City (WFC),maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Partisipasi Masyarakat 

Dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Water 

Front city (WFC) dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat   

Dalam pembangunan Water Front City (WFC) masih kurang. 

b. Sosialisasi Kebijakan 

Pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan terhadap 

masyarakat umum dan masyarakat pesisir yang terkena dampak 

secara langsung dari pembangunan Water Front City (WFC), dan 

melakukan sosialisasi secara bertahap terhadap masyarakat pesisir 

yang lain. 

c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Dilihat dari hubungan Pemerintah dan Jaringan Perempuan Pesisir 

(JPrP) dapat disimpulkan bahwa belum terbangun hubungan yang 

bersifat kemitraan yang mampu memberdayakan organisasi 

masyarakat dalam mendukung pembangunan Water Front City 

(WFC) 
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B. Saran 

1. Advokasi kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam 

pembangunan Water Front City (WFC). 

Agar upaya advokasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, ada 

beberapa saran yang dianggap perlu dan berguna menurut penulis yaitu 

advokasi harus didasarkan  pada :  

a. Alasan dan target advokasi kebijakan yang akan dilakukan harus 

jelas 

b. Adanya priotitas kebijakan yang akan diubah, sehingga advokasi 

kebijakan yang dilakukan bisa lebih fokus dan terarah 

c. Tuntutan dari advokasi kebijakan tersebut harus bersifat rasional 

dan objektif 

d. Sasaran dan metode advokasi harus tepat 

e. Adanya dukungan, baik itu dukungan secara SDM (sumber daya 

manusia), informasi (data) maupun dana. 

 

2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif  dalam Pembangunan Water 

Front City (WFC): 

a. Pemerintah perlu mengembangkan kapasitas kelembagaannya 

menjadi lembaga yang responsif terhadap persoalan-persoalan 

lokal di masyarakat. 

b. Pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan publik yang 

bersifat partisipatif, dengan memberikan ruang bagi masyarakat 
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untuk dapat berpartisipasi dan juga meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. 

c. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kebijakan dengan metode 

yang baik, sebagai cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat 

sebagai objek dari kebijakan. 

d. Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan masyarakat 

dengan cara memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat 

yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan. 

 

 

 

. 
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